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Osoby objęte opieką Caritasu z różnych 

względów nie chcą lub nie mogą 

przebywać w całodobowych zakładach 

opieki długoterminowej, a ze względu 

na istniejące problemy zdrowotne 

wymagają systematycznej opieki w 

domu realizowanej we współpracy z 

lekarzem POZ.  

    Pod opieką pielęgniarek z Caritasu w 

ubiegłym roku były 164 osoby. Zakres 

pomocy jest szeroki: czynności higieni-

czne (np. kąpiel, toaleta, pielęgnacja 

włosów - 3639 wykonanych w 2017 r.), 

zabiegi pielęgniarskie (np. zastrzyki, 

kroplówki, pielęgnacja odleżyn, 

opatrunek ran, pomiar ciśnienia i 

glukozy, wymiana cewnika itp. - 22694 

wykonanych w 2017 r.), ćwiczenia 

ruchowe (2689 razy). Opieka domowa 

sprawowana przez pielęgniarki NZOZ 

Caritas ściśle jest związana z poradnią 

podstawowej opieki zdrowotnej.   

    Po pomoc do Caritasu może zwrócić 

się każdy potrzebujący. Można się 

zgłosić do biura stacji przy ul. 

Sportowej 10.  

    Administracja czynna jest od 

poniedziałku do piątku od 12.00 do 

13.00. Można też zadzwonić pod nr tel. 

32 418 63 67. Pomoc jest bezpłatna. ● 

                                          Pielęgniarki ze Stacji Opieki Caritas w Nędzy w 2017 roku  

                                          odwiedziły chorych 4844 razy. Troszczą się o potrzebują-

cych, ale są też wsparciem dla bliskich, przygotowując ich do opieki nad 

członkiem rodziny. 

 mina Nędza rozstrzygnęła konkurs 

na realizację zadania publicznego z 

zakresu "Ochrony i promocji zdro-

wia". Dotację w wysokości 91.500,00 

zł otrzymał NZOZ Caritas Diecezji 

Gliwickiej Stacja Opieki w Nędzy. W 

nędzańskiej stacji pracują trzy osoby. 

- Zajmujemy się osobami starszymi i  

chorymi. Staramy się pomóc też 

rodzinie. Osoba po wylewie, czy w 

trakcie choroby nowotworowej wraca 

ze szpitala do domu, a rodzina bywa 

przerażona, nie wie jak bliskiemu 

pomóc, jak się nim opiekować - mówi 

Joanna Perlic, pielęgniarka środo-

wiskowa, pełnomocnik stacji opieki w 

Nędzy.  
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SKŁADKI NA Z EMERYTUR ROLNICZYCH W 2018 r. 
KRUS informuje, że od 1 stycznia 2018 r. 

zaliczki na podatek dochodowy od 

wypłacanych świadczeń ustala się w 

kwocie równej 18% świadczenia 

uzyskanego w danym miesiącu pom-

niejszonej o miesięczną kwotę 

zmniejszającą podatek równą 46,33 zł 

(ustalona od obowiązującej do końca 2016 

r. kwoty zmniejszającej podatek – 556,02 zł, 

która po podzieleniu na 12 miesięcy wynosi 

46, 33 zł).   

    Jeżeli emeryt/rencista (sumując świad-

czenia od początku roku) przekroczy 

dochód 85 tys. 528 zł, to wówczas od 

miesiąca następującego po miesiącu, w 

którym nastąpiło przekroczenie, zaliczka 

będzie wynosiła nie 18% lecz 32% dochodu 

uzyskanego w danym  miesiącu i nie będzie 

zmniejszana o 46,33 zł. Natomiast od świad-

czeń wypłacanych w niskich kwotach tj. do 

257 zł miesięcznie, zaliczki na ten podatek 

nie będą pobierane.  

    KRUS wyjaśnia, że od 1 stycznia 2018 r.  

weszły w życie przepisy ustawy z dnia 27 

października 2017 r. o zmianie ustawy o 

podatku dochodowym od osób fizycznych, 

ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym 

podatku dochodowym od niektórych 

przychodów osiąganych przez osoby 

fizyczne (Dz. U. poz. 2175), w myśl  których 

roczna kwota zmniejszająca podatek w 

2018 r. wynosi od 0 do 1 tys. 440 zł w 

zależności od wysokości rocznego 

dochodu.  

    KRUS podkreśla, że wysokość ww. kwoty 

zmniejszającej podatek będzie ustalona 

indywidualnie dla każdego emeryta/ 

rencisty dopiero w rocznym obliczeniu 

podatku tj. po zakończeniu roku podat-

kowego 2018, a zaliczki potrącane będą w 

opisany wyżej sposób z zastosowaniem (jak 

dotychczas) kwoty 556,02 zł.  

    W przypadku emerytów/rencistów, 

których roczne dochody nie przekroczą 8 

tys. zł – kwota zmniejszająca podatek  

wyniesie 1 tys. 440 zł.   

    Emerytom/rencistom, których roczne 

dochody wyniosą powyżej 8 tys. zł i nie 

przekroczą 13 tys. zł, odliczona zostanie kwota 

zmniejszająca podatek pomiędzy 1 tys. 440 zł 

a 556,02 zł.  

    W przypadku emerytów/ rencistów, których 

roczne dochody przekroczą 13 tys. zł, ale nie 

przekroczą 85 tys. 528 zł, roczna kwota 

zmniejszająca podatek wyniesie jak 

dotychczas 556,02 zł. 

    Ponadto zgodnie z art. 85 ust. 9 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 

1938) Kasa oblicza i pobiera z wypłacanych 

świadczeń emerytalno-rentowych składkę 

na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% 

podstawy wymiaru składki; z tym, że 7,75% 

podstawy wymiaru składki pokrywane jest z 

zaliczki na podatek dochodowy, a pozostałe 

1,25% podstawy wymiaru składki potrącane 

jest z kwoty netto emerytury lub renty. ● 
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RUSZYŁA REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ W GMINIE NĘDZA 
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Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin w postępowaniu 

uzupełniającym 

1. 
 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z 

dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym. 
 

 

od 12.02.2018 r.  

do 09.03.2018 r. 

 

od 16.04. 2018 r.  

do 11.05.2018 r. 

2. 
 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o 

przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów 

potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków 

lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego 

komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 

ust. 7 – ustawy Prawo oświatowe. 
 

 

do 16.03.2018 r. 
 

do 15.05.2018 r. 

3. 
 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i 

kandydatów niezakwalifikowanych.  

 

 

20.03.2018 r.  

do godz. 15.00 

 

16.05.2018 r.  

do godz. 15.00 

 

4. 
 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w 

postaci pisemnego oświadczenia. 

 

od 21.03.2018 r. 

do 30.03.2018 r. 

 

od 17.05.2016 r.  

do 23.05.2018 r. 
 

5. 
 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych. 
 

 

06.04.2018 r.  

do godz. 15.00 

 

24.05.2018 r.  

do godz. 15.00 

 

 

1. 
 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkoli wraz z 

dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym. 
 

 

od 12.02.2018 r.  

do 09.03.2018 r. 

 

od 16.04. 2018 r.  

do 11.05.2018 r. 

2. 
 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o 

przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających 

spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym 

dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 

czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 – ustawy  

Prawo oświatowe. 
 

 

do 16.03.2018 r. 
 

do 15.05.2018 r. 

3. 
 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i 

kandydatów niezakwalifikowanych. 
 

 

20.03.2018 r.  

do godz. 15.00 

 

16.05.2018 r.  

do godz. 15.00 

4. 
 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w 

postaci pisemnego oświadczenia. 
 

 

od 21.03.2018 r.  

do 30.03.2018 r. 

 

od 17.05.2018 r.  

do 23.05.2018 r. 

5. 
 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych. 
 

 

06.04.2018 r.  

do godz. 15.00 

 

24.05.2018 r.  

do godz. 15.00 
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WĘDKARZE Z NĘDZY ORGANIZUJĄ TARGI 

 

tą ofertę dla karpiarzy i nie tylko 

będą prezentować zarówno stali 

wystawcy, jak i nowi goście.  

    Asortyment będzie bogaty: 

zanęty, wędki, kołowrotki, 

haczyki, linki, żyłki, podbieraki, 

ale też odzież dla wędkarzy i różne 

akcesoria: siedziska, plecaki, 

pokrowce, namioty, statywy itp.  

    - Zapraszamy wszystkich, nie 

tylko wędkarzy. Może ktoś 

połknie bakcyla? - mówi Andrzej 

Chroboczek ze stowarzyszenia 

"Babiczok". 

    Wstęp dla odwiedzających jest 

bezpłatny. Organizatorzy zapra-

szają zainteresowane firmy, 

hurtownie i sklepy związane 

bezpośrednio z branżą wędkarską 

do prezentacji swojego towaru. ● 

 

Informacje i zapisy z rezerwacją 

stanowisk targowych  Adam 

Sobeczko, nr tel. 889 565 455. 

Zapisy trwają do 1 marca. 

                                        To będzie już czwarta edycja. Podczas poprzednich odwiedza- 

                                        jący się cieszyli, że nie muszą już jeździć na targi do dużych 

miast. - Tu też jest w czym wybierać - chwalił w ubiegłym roku pan Krystian z 

Kuźni Raciborskiej. Tegoroczna impreza już 4 marca. 

 argi odbędą się 4 marca w godz. 

10.00-16.00 w hali LKS przy ul. 

Sportowej. W tegorocznej ofercie 

nie zabraknie nowości na nadcho- 

dzący sezon, interesujących pre-

zentacji specjalistów branży węd-

karskiej, renomowanych firm, 

ciekawych promocji. Bardzo boga- 
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ZAGRALI O PUCHAR WÓJTA GMINY NĘDZA 

 

           
1.  Gloria Depta 

2.  Marta Grycman 

3.  Zofia Szopa 
 

           
1.  Oliwier Sliwka 

2.  Gloria Depta 

3.  Dawid Pohlmann 
 

            
1.  Szymon Sliwka 

2.  Patrick Tulec 

3.  Krzysztof Materzok 
 

          

1.  Bartosz Preiniger 

2.  Szymon Śmieszek 

3.  Adam Marcinek 
 

           
1.  Bartosz Gieroń 

2.  Dariusz Gaszka 

3.  Stefan Affa 

Ponad 100 graczy wzięło udział w kolejnym turnieju tenisa stołowego o Puchar Wójta 

Gminy Nędza. Szkoła w Nędzy imprezę organizuje już od 18 lat!  Organizatorem zawodów 

był Sylwester Bobrzik. 

●  Nagrody wręczyli dyrektor szkoły Maria Czerwińska oraz Józef Zagola z UG w Nędzy 

FOTORELACJA 

www.nedza.pl 
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UNIWERSYTET III WIEKU 

PODSUMOWAŁ PÓŁROCZE 
                                         Studenci nędzańskiego Uniwersytetu  

                                         Trzeciego Wieku jak zwykle nie próżno-

wali! Jeździli, zwiedzali, bawili się, ale też się uczyli.  

 

 Studenci UTW w Nędzy zainteresowani są historią swoich 

przodków i kulturą regionu oraz nowinkami kulinarnymi. 

Seniorzy w ostatnich miesiącach byli na kilkunastu 

wycieczkach, na których zwiedzali obiekty 

architektoniczne, poznawali historię i kulturę, m.in. pałac 

w Mosznej, Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach oraz 

amfiteatr opolski.  

    W następnych podróżach kompas wskazał kierunek: 

Czechy, czyli zamek w Hradcu, zamek Helfsztyn, zabytki 

sakralne w Ołomuńcu i Stramberku. Kolejne wyprawy to 

zwiedzanie Opactwa Cystersów w Jemielnicy, Pałacu 

Odrowążów w Kamieniu Śląskim, Górę Św. Anny, a wojaże 

zakończyli na pograniczu oglądając Sudice, Kobeřice, 

Gniewoszyce i Bolatice.  

    Wśród gości zaproszonych na spotkania UTW byli m.in. 

blogerka kulinarna Beata Czogała, prawnik Kamil Sura, 

fizjoterapeuta Mirosław Bąk, który opowiedział o 

przyczynach bólów stawów, Robert Urbanowski mówił o  

swoich żydowskich korzeniach i nawróceniu, a Brunon 

Stojer opowiedział o rodzie Fullsteinów. Co jeszcze? 

Zajęcia językowe, komputerowe, nauka tańca, fitness, 

basen, grota solna i wiele innych.  

    - Chcę podkreślić ważną rolę współpracy z uniwersy-

tetami z innych miejscowości. Jesteśmy zapraszani na 

spotkania, występy, wycieczki gdzie w miłej i serdecznej 

atmosferze mamy okazję wymieniać doświadczenia - 

mówi Adam Grzybowski, prezes UTW w Nędzy. 

    UTW zaprasza chętnych seniorów 50+ , którzy zastana-

wiają się, co zrobić z wolnym czasem. - Miejsca mamy 

dość! – zapewniają studenci. ● 
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DZIEŃ BABCI I DZIADKA NA BOGATO! 

 Dziadkom z okazji ich święta zaprezentowały 

się wszystkie grupy nędzańskiego przedszkola. 

Programy były bogate i różnorodne - poważne, 

wzruszające do łez, wesołe i z przymrużeniem 

oka. 

    Wydarzeń i imprez organizowanych przez 

Przedszkole w Nędzy jest wiele, ale ta z okazji 

Dnia Babci i Dziadka z pewnością cieszy się 

największą frekwencją. Dziadkowie, często 

jeszcze aktywni zawodowo, tego dnia biorą 

wolne w pracy. - Nie mogłabym tego przegapić! 

To dla mnie tak wzruszający dzień, tym bardziej, 

że wnuczkę mam daleko. Na szczęście dziś 

mogłam przyjechać - nie kryła radości pani 

Felicja.  

    Dzieci, od najmłodszej do najstarszej grupy, 

przygotowane jak zwykle fantastycznie. 

Wrażenie na dziadkach robiła inscenizacja, 

kostiumy, muzyka i oczywiście umiejętności 

wnuków. 

    Panie z przedszkola zadbały również o 

słodkości na stołach. Była kawa i domowe ciasta. 

Maluchy na koniec wręczyły dziadkom 

własnoręcznie zrobione drobiazgi. ● 

● Robert Urbanowski mówił o swoich żydowskich korzeniach 

 

FOTORELACJA 

www.nedza.pl 

FOTORELACJA 

www.nedza.pl 
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W KOLE EMERYTÓW ZAWSZE JAK W ULU! 

 Wszystko jak zwykle zorgani-

zowane doskonale. Na stołach pysz-

ności, u boku dobre towarzystwo a i o 

rozrywki organizatorzy zadbali. 

Muzyka, wspólne śpiewanie, biesia-

dowanie i zabawne konkursy. 

Przewodnicząca koła pani Eleonora 

Czekała dumnie podkreśla, że sama 

jest nie tylko babcią, ale i prababcią!  

- Czego się życzy współczesnej babci 

z okazji święta? Przede wszystkim 

zdrowia. Jak będzie zdrowie, to 

będzie i siła na wszystkie nowoczesne 

urządzenia potrzebne do kontaktów z 

wnukami! - uśmiecha się. 

    Pani Lidia spotkania w kole 

emerytów uwielbia. - Tak się cieszę, 

że możemy świętować taką okazję - 

mówi. Sama ma troje wnuków. - To 

wspaniałe! Życzę każdemu! - dodaje. 

    Za muzykę na imprezach koła 

emerytów odpowiada pan Stefan. Ma 

laptopa, mikrofony i głośniki. 

Atmosfera jest ważna. - Widzi pani, tu 

jest jak w ulu! - cieszy się. ● 

                                          Tradycją się już stało rozpoczynanie imprez w kole  

                                        emerytów od nędzańskiego hymnu. - W Nyndzy dobrze sie 

żyje, w Nyndzy mom wszystko, co chca! - śpiewają emeryci. - A jeśli wnuki 

mam u siebie, to lepiej być nie może! - dopowiada pani Urszula. 
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                                     Koło PZW nr 46 SGL   

                                     Carbon w Raciborzu 

rozpoczyna kolejny rok działalności. W 

tej chwili trwają prace adaptacyjno-

porządkowe na nowym łowisku,  

tzw. Małym Łęgu.  

 

 Wędkarze chcą je przygotować tak, 

by stanowiło wygodne i bezpieczne 

miejsce wypoczynku.  

    - Wczesną wiosną zaplanowaliśmy 

kolejny, trzeci już etap naprawy dróg 

dojazdowych na naszych łowiskach - 

informuje prezes Piotr Ćwik. 

    Na lutowym zebraniu zarząd podjął 

decyzję o zakupie dla koła profesjonal-

nego namiotu, który poprawi jakość 

organizowanych imprez. Wędkarze 

ustalili też bogaty kalendarz zawodów 

wędkarskich i imprez rekreacyjnych. 

    - Zaplanowaliśmy akcję wiosennego 

zarybiania naszych akwenów oraz 

wiosenny czyn społeczny. Trwają 

egzaminy dla nowych członków oraz 

akcja pobierania składek. Być może po 

raz kolejny z rzędu liczba wędkarzy 

zrzeszonych w naszym kole  wzrośnie. 

 

Zaprosiliśmy do systemowej współ-

pracy wiele instytucji, wliczając w to 

nasz macierzysty zakład pracy oraz 

patronacki sklep wędkarski Nemo. 

Pomoże to w pozyskiwaniu środków 

na bieżącą działalność - opowiada 

prezes koła. Wędkarze przypominają 

o wnoszeni opłat członkowskich na 

zbliżający się sezon.  ● 

WIĘCEJ INFORMACJI   

www.pzw.org.pl/carbon_raciborzu. 

► Łowisko Łęg nr 604 jest ogólno-

dostępne dla członków PZW, którzy 

posiadają aktualne zezwolenie na 

sportowy połów ryb na wodach okręgu 

PZW Katowice. 

    Urokliwe miejsce, położone pomię-

dzy wałem a rzeką Odrą. Stanowi je 

kilka niewielkich, bardzo malowni-

czych akwenów, systematycznie zary-

bianych.  

FOTORELACJA 

www.nedza.pl 

NA ŁOWISKU ŁĘG 

TRWAJĄ 

WIELKIE 

PORZĄDKI 
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odsiecz Wiednia). Póki co, drogę 

oznakowano do Rud. 

  - Wiemy, że przez ten teren przeszła 

potężna wichura i wstęp do lasu a tym 

samym na szlak jest teraz niemożliwy. 

Dlatego zaczęliśmy znakowanie od 

drugiej strony, czyli bliżej granicy z 

Czechami - wyjaśnia Piotr Matusek. 

    Piękno przyrody, malownicze 

miasteczka, spokojne wsie, pola, 

rzeki, lasy, zabytkowe kościoły, 

przydrożne krzyże i kapliczki, 

wszystko to co sprzyja wyciszeniu i 

nastraja do refleksji można spotkać na 

górnośląskim odcinku Drogi św. 

Jakuba. - Nie musisz jechać do 

Hiszpanii by być na Camino. Droga 

zaczyna się u progu Twego domu - 

przekonują członkowie klubu. 

    - Są ludzie, którzy przemierzają 

drogę w całości. Mają zdrowie, czas i 

pieniądze. Są też tacy, którzy dzielą ją 

na odcinki i na przykład każdego roku 

pokonują kolejny. Jest pełna 

dowolność - opowiada Piotr Matusek. 

Jego klub organizuje nawet 

jednodniowe wyprawy po polskiej 

części Camino. 

    Górnośląski Klub Przyjaciół 

Camino robi co może, by trasę jak 

najlepiej dla pielgrzyma przygo-

tować. Oznakowanie, tablice infor-

macyjne i ulotki to nie wszystko. W 

wielu miejscach, po okazaniu 

paszportu pielgrzyma, do którego 

zbiera się pieczątki, można liczyć na 

tańszy nocleg i posiłek. ● 
 

 

                                    Każdy pielgrzym i podróżnik drogę św. Jakuba zna przynajmniej 

                                    ze słyszenia. Wędrówka tym znanym szlakiem jest duchową 

podróżą. Okazuje się, że z hiszpańską drogą łączą się szlaki prowadzące z 

różnych krajów, również Polski. Górnośląski Klub Przyjaciół Camino chce, by 

jednym z przystanków śląskiego odcinka była gmina Nędza. 

 Camino de Santiago, czyli droga św. 

Jakuba jest szlakiem pątniczym o po-

nadtysiącletniej tradycji. Ludzie z róż-

nych stron świata pielgrzymowali do 

miejsca domniemanego grobu św. 

Jakuba w Santiago de Compostela w 

Hiszpanii. W tę podróż wybierają się 

zarówno pobożni pielgrzymi, jak i 

osoby  "jedynie" zainteresowane 

kulturą, przyrodą i drugim człowie-

kiem. I wszyscy niezależnie od świato-

poglądu mówią, że Camino de Santiago 

to przestrzeń duchowa.  

    Od kilku lat trwają prace nad 

odtworzeniem polskiego kawałka Jaku- 

bowego szlaku. Śląski odcinek jest 

drogą handlową Via Regia. - Z historii 

wiemy, że biegnie od niego nitka na 

Morawy. Nasz klub próbuje ją teraz 

wyznakować i połączyć z drogami w 

Czechach - wyjaśnia Piotr Matusek z 

Górnośląskiego Klubu Przyjaciół 

Camino. Droga ma się rozpoczynać w 

Toszku, biec przez m.in. gminę 

Nędza, dalej do Raciborza, 

Krzanowic i do Czech.  

    W Nędzy ma prowadzić czer-

wonym Szlakiem Husarii Polskiej 

(prawdopodobnie tą trasą wędrowały 

wojska króla Jana III Sobieskiego na  
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GMINA Z NOWYM SPRZĘTEM PRZEPUST OCZYSZCZONY 
Sprzęt do reagowania kryzysowego o wartości ponad 75 

tys. zł pozyskała Gmina Nędza z Urzędu Marszałkow-

skiego.  

    W wykazie bezpłatnie przekazanego sprzętu znalazły 

się, m.in. agregat prądotwórczy, pompa pływająca, 

osuszacz przemysłowy, piła motorowa, silnik zaburtowy 

o dużej mocy, folia izolacyjna, przenośny statyw 

oświetleniowy, myjka wysokociśnieniowa i inny drobny 

sprzęt jak: lornetki, latarki oraz kilkanaście tysięcy 

worków polipropylenowych. ● 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prowadzą rewitalizację linii 

kolejowej na odcinku Chybie-Żory-Rybnik-Nędza. Prace te 

obejmują również remonty obiektów inżynieryjnych. Przepust 

pod torami między Górkami Śl. a Suminą został zamknięty 30 

stycznia br. ze względu na konieczność wykonania robót 

remontowych w ramach rewitalizacji linii kolejowej. Prace 

polegały na oczyszczeniu kanału w środku przepustu i wymianie 

drewnianego podestu. - Obiekt jest zarejestrowany jako przepust 

i nie służy jako przejście pod torami dla pieszych, ponieważ nie 

spełnia norm prawa budowlanego w tym zakresie - przypomina 

Jacek Karniewski z zespołu prasowego PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. ● 

● Piotr Matusek z Górnośląskiego Klubu Przyjaciół Camino 

www.caminosilesia.pl
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FERIE W NĘDZY PO JAPOŃSKU 
                                          Wszystko podczas tegorocznych ferii w Nędzy kręciło się  

                                          wokół Japonii. Dwa tygodnie były pełne informacji o kraju 

kwitnącej wiśni i atrakcji: miecze samurajskie, japońskie koty szczęścia, 

mangi, japońska kuchnia i sztuki walki. To już kolejna daleka podróż z GCK –  

w wakacje dzieci „odwiedziły” Australię. 

Zajęcia z tej japońskiej sztuki walki 

poprowadzili Mateusz Podolski i 

Maciej Mentel z klubu Kendo AZS 

Gliwice. 

    - Chcieliśmy przekazać przede 

wszystkim wartości, które w kendo są 

najważniejsze: porządek, dyscyplina i 

szacunek dla przeciwnika - opowiada 

Mateusz Podolski. - Trening kendo to 

nie tylko trenowanie ciała, ale i 

charakteru - dopowiada Maciej Mentel.  

Dzieci z gminy Nędza dały z siebie 

wszystko. - Jesteśmy zaskoczeni tak 

dużym zaangażowaniem. Bywa, że 

niektórzy kendocy po latach ćwiczeń 

nie mają tak mocnego ducha walki! - 

podkreślali instruktorzy.  

 Instruktorzy z Gliwic byli zasko-

czeni. - Takiego ducha walki wytra-

wni wojownicy uczą się czasem 

latami - mówią. Dzieci z gminy Nędza 

w ramach akcji feryjnych zajęć 

ćwiczyły kendo. I okazało się, że są w 

tym świetne! 

    Centrum kultury i biblioteka w 

Nędzy akcje zajęć w czasie ferii i 

wakacji organizują od lat, ale po raz 

drugi cały program oparty jest na jed- 

nym motywie. W lecie dzieci pozna-

wały Australię, a w ferie zimowe - 

Japonię. Uczyły się co to origami i 

manga, wzięły udział w rytuale 

parzenia herbaty, a nawet spróbowały 

swoich sił w kuchni japońskiej.  

- Wszystko po to, żeby odciągnąć 

dzieci od komputera, który pożera ich 

czas bez reszty - mówi Katarzyna 

Machecka z biblioteki w Nędzy. 

    Kendo to taka japońska szermierka. 
-9 

W drugim tygodniu ferii dzieci też 

spędzały kreatywnie czas w centrum 

kultury i bibliotece. O zapasach 

opowiadali goście z raciborskiego 

klubu. - Japońskie sumo to też rodzaj 

zapasów - opowiadała trenerka 

Sylwia Bileńska. 

    Trenerka z klubu MKZ Unia 

Racibórz przyjechała do Nędzy ze 

swoimi młodymi podopiecznymi. Był 

pokaz na matach - młodzi zapaśnicy 

demonstrowali style oraz zapaśnicze 

chwyty. - Rodzice mogą pozbyć się 

uprzedzeń. Zapasy to fantastyczny 

sport, który wszechstronnie rozwija 

dzieci - przekonuje Sylwia Bileńska, 

dziś trenerka, a wcześniej utytuło-

wana zawodniczka.  

    Wspomina swoje początki i to ile 

zapasom zawdzięcza. - Przychodząc 

na zajęcia w wieku 13 lat nie 

potrafiłam nawet wykonać przewrotu 

- przyznaje. - Uważam, że nie ma 

lepszego ogólnorozwojowego sportu - 

dodaje. I jak się okazuje zapasy też się 

wpisały w japoński motyw tegorocznej 

Akcji Zima w Nędzy.  

- Sumo to taki rodzaj zapasów. Nawet 

wielu zapaśników próbuje swoich sił 

również w tym japońskim sporcie - 

mówiła trenerka. 

    Dzieci z Nędzy również mogły 

spróbować swoich sił na macie. Jednym 

z ćwiczeń było umiejętne przerzucenie 

przez ramię 15-kilogramowego 

treningowego manekina. ● 
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SV 

Prace Agatki i Magdy ze 

szkoły w Nędzy okazały się 

najlepsze spośród kilku-

set nadesłanych z całej 

Polski!  

    Ogólnopolski Konkurs 

Plastyczny pt. Jesienne 

duszki i leśne skrzaty 

został zorganizowany przez 

Młodzieżowy Dom Kultury 

w Krakowie.  

sieni" oraz innych skarbów przyrodni-

czych. 

   Laureatkami tegorocznej edycji kon-

kursu zostały dwie uczennice klasy I a 

ze szkoły w Nędzy: Agata Achtelik, 

która zajęła I miejsce oraz Magdalena 

Śmieszek, która zajęła II miejsce w 

kategorii klas młodszych. 

    Przy ocenie prac jury wzięło pod 

uwagę technikę wykonania pracy, 

oryginalność kompozycji, zgodność 

tematyczną oraz pomysłowość autora.  

DZIEWCZYNY Z NĘDZY NA PODIUM OGÓLNOPOLSKEGO KONKURSU  
 Konkurs adresowany był do przed-

szkolaków oraz uczniów szkół 

podstawowych, a zadaniem uczestni-

ków konkursu było wykonanie pracy, 

której tematem przewodnim były 

jesienne duszki i leśne skrzaty. Prace 

mogły być wykonane dowolną 

techniką, jednak warunkiem koniecz-

nym było wykorzystanie "darów je- 

- Prace Agatki i Magdaleny zdobyły 

najwyższe uznanie jury i nagrodzone 

zostały spośród setek prac nadesłanych 

z całej Polski - informuje wychowaw-

czyni Sylwia Linek. ● 

 
 

ORGANIZACJA OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3 
 

REDAKCJA GAZETY SAMORZĄDOWEJ:                                                                                        
 

WYDAWCA: Urząd Gminy Nędza,   

ul. Jana III Sobieskiego 5,  47-440 Nędza                                                                  

REDAKTOR NACZELNA:  Sabina Mostek,   

tel. 32 66 60 460, 32 66 60 480,  e-mail: redakcja@nedza.pl 

WSPÓŁPRACA:  Krystian Okręt       DRUK:  Drukarnia KOLUMB  

 

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych 

materiałów, redagowania i opatrywania własnymi tytułami. 

W związku z pojawiającymi się informacjami w przestrzeni 

publicznej dotyczącymi możliwości organizacji niepubli-

cznych żłobków lub punktów opieki dziennej nad dziećmi 

do lat 3 zwracamy się do mieszkańców naszej gminy o 

rozważenie ewentualnego prowadzenia takiej działal-

ności. Działalność tego typu stanowiłaby źródło utrzyma-

nia a jednocześnie byłaby rozwiązaniem sytuacji dla 

rodziców z terenu naszej gminy. Osoby zainteresowane 

prosimy o kontakt z Urzędem Gminy. ● 
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PROJEKT NAUCZYCIELKI 

WŚRÓD NAJLEPSZYCH 

W POLSCE 
 Autorski projekt z Nędzy pt. Warto 

żyć, by pomagać… Czy znasz 

niezwykłą postać - Irenę Sendlerową? 

znalazł się wśród najlepszych i 

otrzymał finansowanie w tegorocznej 

edycji programu Edukacja Inspiracja 

im. prof. Romana Czerneckiego EFC. 

    Projekt został napisany przez 

Wandę Rutko, nauczycielkę języka 

polskiego w Szkole Podstawowej w 

Nędzy. Jego realizacja ma przybliżyć 

niezwykłą postać – Irenę Sendlero-

wą, której poświęcony jest 2018 rok. 

    Program był skierowany do 

nauczycieli pracujących w szkołach  

z małych  miejscowości (do 30 tys. 

mieszkańców) z całej Polski, ze 

wszystkich poziomów edukacyjnych. 

Działania uczniów będą na bieżąco 

publikowane na padlecie (wirtualnej 

tablicy EFC) oraz na szkolnej stronie 

internetowej. 

    W styczniu nauczycielka wzięła 

udział w szkoleniu, które zostało 

zorganizowane w Jabłonnie pod 

Warszawą dla 35 aktywnych 

nauczycieli z małych miejscowości z 

całej Polski - opiekunów zwycięskich 

projektów. 

    W pierwszym dniu uczestnicy 

pracowali metodami warsztatowymi 

nad projektem edukacyjnym, a w 

drugim poruszyli tematykę zwięk-

szania szans edukacyjnych. Wspólnie z 

ekspertką programu, Elżbietą 

Tołwińską-Królikowską, szukali konk-

retnych rozwiązań na prowadzenie 

zajęć i projektów tak, aby zmniejszać 

podziały społeczne i różnice eduka-

cyjne w grupie uczniów. ● 



10 | S t r o n a  

 

RACIBORSKI EPIZOD W KRZYŻAKACH HENRYKA SIENKIEWICZA 

feeg 

razem i Zych zgorzelicki, strzałą w 

tchawicę ugodzon. Opata cepem 

żelaznym ogłuszyły, tak że dotychczas 

głową trzęsie, o świecie nie wie i 

mowę bodaj na zawsze utracił. Potem 

zrozpaczony Nosak długo szukał 

Chrzana, aż wreszcie odnalazł go w 

Zampach i sprowadziwszy do 

Cieszyna tak go udręczył, że najstarsi 

ludzie o podobnej męce nie słyszeli. 

Ciało Zycha sprowadzono do 

Zgorzelic i pod koniec stycznia tamże 

pochowano. Opat wrócił do Sieradza i 

chorzał ciągle (…) Za dnia, z rana 

bywał przytomny, ale wieczorem 

tracił głowę, kazał sobie nakładać 

pancerz i pozywał na bitwę księcia 

Jana z Raciborza. Wkrótce wyruszył 

w ostatnią podróż do Płocka, aby się 

spotkać z biskupem Jakubem z 

Kurdwanowa. Tam  też zmarł. 

    Sienkiewicz umiejętnie asymiluje 

fakty historyczne (jak w innych 

swych powieściach historycznych), 

które zasadniczo wpływają na kształt 

powieściowego kolorytu. W ten  

sposób czytelnik zatraca poczucie 

związku między historią a fikcją 

literacką, czego dobitnym przykła-

dem jest przytoczony raciborski 

epizod w Krzyżakach. ●  
 

Oprac.  Krystian Okręt 
                                                                         

Bibliografia 
Janusz Nowak, Związki Raciborza  

z literaturą polską, Wyd. Miejska 

Biblioteka Publiczna w Raciborzu, 

Racibórz 1998, s. 36-37. 

Anna Wróbel, Z przeszłości czterech wsi. 

Syrynia. Lubomia. Grabówka. 

Nieboczowy, Wyd. Księgarnia  

św. Jacka w Katowicach,  

Katowice 1991, s. 11. 

Henryk Sienkiewicz, Krzyżacy,  

PIW, Warszawa 1979,  

t. I-II, t. II, s. 69, 86. 

Nota biograficzna: większość treści 

powyższego artykułu została 

opublikowana przeze mnie [K.O.]  

na łamach nie istniejącej już  

„Gazety Raciborskiej” w 1998 r.,  

nr 13 (145) s. 12, przed wydaniem 

cytowanej książki J. Nowaka.   

 Powieść historyczna Krzyżacy 

Henryka Sienkiewicza (1846-1916) 

jest lekturą dla uczniów szkoły 

podstawowej zalecaną w nowej 

podstawie programowej nauczania 

języka polskiego. Warto w tym 

miejscu uzmysłowić młodzieży, że na 

kartach tej powieści zostały 

zaprezentowane również wydarzenia, 

które rozegrały się na ziemi 

raciborskiej (zauważa to już Anna 

Wróbel w swej publikacji pt. Z 

przeszłości czterech wsi). Zajścia, do 

których pragnę nawiązać, miały 

miejsce 1 stycznia 1406 roku, a 

związane są z księciem raciborskim 

Janem II, którego Jan Długosz 

(wybitny historyk średniowiecza, 

żyjący w latach 1415-1480, autor 

monumentalnego dzieła w języku 

łacińskim pt. Annales seu cronicae 

incliti Regni Poloniae – Roczniki, 

czyli kroniki sławnego Królestwa 

Polskiego) ocenia jako człowieka 

przebiegłego, niesprawiedliwego i 

skłonnego do szaleństwa. Zwyczajem 

książąt okresu rozbicia dzielnicowego 

(po testamencie Bolesława III 

Krzywoustego z 1138 r.) organizował 

podstępne spotkania w celu 

wymuszania odpowiednich decyzji 

lub fizycznego  likwidowania 

przeciwników. Jan II, władający w 

latach 1382-1423 ziemią raciborską i  

karniowską, żył w nieprzyjaznych 

stosunkach ze swoim szwagrem 

Przemysławem, księciem oświęcim-

skim i jego ojcem Nosakiem, księciem 

cieszyńskim. 

    W powieści Sienkiewicza Krzyżacy 

(wyd. w 1900 r.) Hlawa (giermek 

Zbyszka), spotkawszy się w marcu 

1406 roku z Maćkiem w Bogdańcu, 

usłyszał od niego niezwykłą opowieść 

o śmierci Zycha ze Zgorzelic (ojca 

Jagienki). Fragment ten jest 

doskonałym przykładem  wprowadze-

nia przez Sienkiewicza „podwójnego” 

narratora, gdyż Maćko z Bogdańca w 

swym opowiadaniu cytuje wypowiedzi 

Zycha, stosując relację unaoczniającą 

(tzw. praesens historicum). 

    Zych został zaproszony przez opata z 

Sieradza do odbycia wspólnej podróży 

do Oświęcimia w celu złożenia wizyty 

księciu Przemkowi. Zjawiwszy się u 

Maćka oznajmił: „Jadę do Oświęcimia, 

a potem do Glewic [Gliwic], a wy tu 

miejcie oko na Zgorzelice”. Maćko, 

jakby przeczuwając nieszczęście, 

odradzał mu tę podróż. Dalej Maćko 

relacjonuje Hlawie: Z Glewic jechali do 

ojca księcia Przemka, do starszego 

Nosaka, któren w Cieszynie włada. Aż  

tu Jaśko, książę raciborski, z nienawiści 

ku księciu Przemkowi zbójców pod 

przewodem Czecha Chrzana na nich 

nasadził. I książę Przemko legł, a z nim  
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PASZPORT ZAŁATWISZ W RACIBORZU 
Punkt zlokalizowany jest przy ul. Batorego 8/2, 

pomiędzy budynkiem MZB a Sanepidem. 
 

►  poniedziałek, wtorek, czwartek: 

         godz. 7.30 – 15.30,  

►  środa:  godz. 7.30 – 17.30,  

►  piątek:  godz. 7.30 –13.30, 

►  tel.:  32 414 70 47.    

Od 1 sierpnia 2017 roku mieszkańcy naszego 

regionu wszystkie sprawy paszportowe mogą 

załatwić w Terenowym Punkcie 

Paszportowym w Raciborzu. Można tam nie 

tylko złożyć wniosek o wydanie paszportu, ale  

również odebrać dokument. Z usług punktu 

mogą korzystać nie tylko mieszkańcy powiatu 

raciborskiego, ale wszyscy obywatele Polski, 

bez względu na miejsce zameldowania czy 

zamieszkania. 

REGULAMIN PSZOK DLA MIESZKAŃCÓW GMINY NĘDZA 100 kg na rok na nieruchomość, • inne po uzgodnieniu z operatorem. 

6. Do PSZOK również nieodpłatnie będą przyjmowane odpady 

pochodzące z nieruchomości niezamieszkałych: • papier i tektura, • 

metale, • tworzywa sztuczne, • szkło, • opakowania wielomateriałowe. 

7. W PSZOK nie będą przyjmowane: • zmieszane odpady komunalne, 

• odpady zawierające azbest, • odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji, • odpadowa papa, • opony z samochodów ciężarowych. 

8. Inne nie wymienione odpady lub odpady powyżej ilości 

ograniczającej mogą zostać odebrane po uzgodnieniu z operatorem 

oraz za odpłatnością. 

9. Potwierdzenie przyjęcia odpadów od mieszkańców gminy Nędza 

następuje na formularzu zawierającym informacje o odpadach, dane 

właściciela odpadów, dane transportującego odpady, dane 

przejmującego odpady. Właściciel lub przewoźnik jest obowiązany 

przekazać potwierdzenie obsłudze PSZOK, w przeciwnym przypadku 

odpady nie zostaną przyjęte. 

10. Wymienione w punkcie 5 i 6 odpady będą magazynowane 

selektywnie w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi  i środowiska. 

11. Zebrane odpady będą przekazywane podmiotom posiadającym 

zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakre-

sie odzysku, recyklingu lub unieszkodliwiania  zebranych odpadów. 

12. W PSZOK prowadzony będzie rejestr dostarczających i 

odbierających odpady oraz  ewidencja dostarczonych, zebranych i 

przekazanych odpadów. 

KOMART sp. z  o.o. 

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania PSZOK przy ul. 

Klasztornej 45 w Kuźni Raciborskiej. 

2. Operatorem PSZOK jest Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i 

Kanalizacji  Sp. z o.o. w Kuźni Rac. 

3. PSZOK jest czynny do 31.12.2018r. (z wyjątkiem świąt i dni 

ustawowo wolnych od pracy), w dniach: 

► w każdy wtorek w godzinach od 7.00 do 15.00 

► w każdy czwartek w godzinach od 9.00 do 17.00 

4. Do PSZOK w Kuźni Raciborskiej mogą być dostarczane odpady 

komunalne wytworzone przez mieszkańców gminy Nędza oraz 

powstające na  terenie gminy Nędza. 

5. Wymienione poniżej odpady dostarczone przez mieszkańców 

przyjmowane są  nieodpłatnie: 

• papier i tektura,   • metale, • tworzywa sztuczne, • szkło,  • opakowa-

nia wielomateriałowe, • przeterminowane leki i chemikalia, • zużyte 

baterie i akumulatory, • kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektro-

niczny, • meble i inne odpady wielkogabarytowe, • tekstylia, • zużyte 

opony z samochodów osobowych, rowerów, • odpady zielone, z 

zastrzeżeniem, ze wprowadza się limit zbierania odpadów zielonych 

wynoszących pojemność 2 worków (120l) na nieruchomość na 

miesiąc, • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komu-

nalne pod warunkiem, że nie powstały na nieruchomości z budowy, 

remontu, rozbiórki, na które wymagane jest pozwolenie lub zgłoszenie 

do organu administracji budowlano-architektonicznej - w ilości do 
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 obecnie odbiorem i zagospodaro-

waniem odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości z terenu gminy 

Nędza zajmuje się firma  KOMART sp.  

z o. o. (zgodnie z  ustawą o zamówieniach 

publicznych wybrano najtańszą ofertę).  

    Najważniejsze wprowadzone zmiany 

od stycznia 2018 roku to: 

► odstąpienie od wyposażania nieru-

chomości  w pojemniki na odpady i 

zastosowanie  ustawowego przepisu, 

który mówi, że to mieszkańcy są 

zobowiązani do wyposażenia swoich 

nieruchomości w pojemniki do groma-

dzenia odpadów komunalnych (wyposa-

żenie w worki pozostaje bez zmian). 

Właściciele nieruchomości mają pełną 

dowolność w dokonaniu wyboru, czy 

wykupią od przedsiębiorstwa KOMART 

sp. z o.o.  użytkowane obecnie pojemniki, 

czy zwrócą je i zakupią pojemniki we 

własnym zakresie. Pojemniki są włas-

nością KOMART sp. z o.o. - firma 

odkupiła je od PK w Raciborzu;  

► zmiana częstotliwości odbioru odpa- 

dów wielkogabarytowych do jednego 

odbioru w roku (pozostaje możliwość 

oddania tych odpadów do PSZOK w 

każdym czasie); 

► zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny będzie można oddać do 

PSZOK - nie będzie już odbioru przed 

posesją z uwagi na notoryczne 

„rozkradanie” sprzętu i porzucanie 

niewykorzystanych części w rowach, 

lasach i  przy drogach; 

► wprowadzenie odbioru odpadów 

popiołu w sposób selektywny w ciągu 

całego roku (dodatkowe pojedyncze 

wywozy w maju, lipcu i wrześniu);  

► wprowadzenie limitu odbioru 

odpadów zielonych do dwóch worków 

(lub dwóch pojemników 120 l ) w ciągu 

miesiąca  jest możliwość oddania dwóch 

worków tych odpadów do PSZOK oraz 

oddania nieograniczonej ilości do PSZOK 

odpłatnie); wojewódzki plan gospodarki 

odpadami zaleca kompostowanie 

odpadów zielonych, co na terenie 

wiejskim zdaje się być najlepszym 

rozwiązaniem wypełniającym zalecenie 

ustawy o odpadach mówiące o 

ograniczaniu ilości powstających odpa-

dów; istnieje możliwość zakupu w 

KOMART sp. z o. o. worków do zbiórki 

odpadów zielonych (ponad limit), które 

można wystawić przed posesję i również 

zostaną odebrane; 

► wprowadzony limit odbioru sprzed 

posesji (w ramach opłaty) dotyczy tylko 

odpadów zielonych, bez limitu można w 

brązowych workach oddawać odpady 

kuchenne biodegradowalne.  

    Prawidłowa segregacja odpadów 

powinna przełożyć się na powstanie 

niewielkiej ilości odpadów zmieszanych 

(pozostałych po segregacji). Proszę o 

zastosowanie segregacji odpadów kuchen-

nych ulegających biodegradacji. ●                              

Wójt Gminy  

  Anna Iskała 
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