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                                         Rozbiórka starego wiaduktu i budowa nowego nad  

                                         torami PKP w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w 

Nędzy powoli dobiega końca. Wykonawca zgodnie z umową ma czas do 

30  czerwca, ale możliwe, że roboty uda się zakończyć wcześniej. 

 Jak informuje Jarosław Kalinik z 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w 

Katowicach inwestycja znajduje się już 

na etapie robót wykończeniowych. 

Obecnie wykonawca pracuje już nad 

konstrukcją drogi, podbudową i 

barierami. 
    - Nie ma opóźnień i już raczej nic nas 

nie zaskoczy - mówi Jarosław Kalinik. 

Niewykluczone, że obiekt uda oddać 

się do użytku już w maju. Natomiast 1 

marca na wiadukcie został już 

dopuszczony ruch pieszych. 

    Jednocześnie trwa jeszcze 

realizowany przez ZDW remont drogi 

wojewódzkiej - ul. Jana III Sobieskiego 

w Nędzy.  

    Przebudowywana jest jezdnia, 

pobocza, chodniki, kanalizacja desz-

czowa i zjazdy. Roboty powinny się 

zakończyć do 30 czerwca. ● 
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GMINA ROZSTRZYGNĘŁA KONKURSY NA ZADANIA PUBLICZNE  

 Na realizację zadań publicznych w 

ramach ogłoszonych sześciu kon-

ursów Gmina Nędza w 2018 roku w 

budżecie zabezpieczyła 257.700,00 

zł. Jednak na dwa konkursy nie 

wpłynęły żadne oferty: przeciw-

działanie bezdomności oraz wspiera-

nie rodziny i pieczy zastępczej.  
► WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE      

     KULTURY FIZYCZNEJ:  
● Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci  

   i Młodzieży Wczoraj, Dziś i Jutro    

   „Bajtel” - 2.000,00 zł. 

● Uczniowski Klub Sportowy „Zryw”   

   - 5.000,00 zł. 

● Ludowy Klub Sportowy 1908    

    Nędza - 34.400,00 zł.  

● Ludowy Klub Sportowy „Sparta”  

    Babice - 9.400,00 zł. 

● Ludowy Klub Sportowy Górki  

    Śląskich - 14.800,00 zł. 

● Ludowy Klub Sportowy „Zgoda”   

    Zawada Książęca - 15.000,00 zł.  
► PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIE- 
     NIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM:  

● UKS „ Zryw” – 5.000,00 zł. 

● Stowarzyszenie „Bajtel” - 8.000, zł. 

● Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych   

   i ich Rodzin - 1.000,00 zł. 

f 
● LKS 1908 Nędza - 24.000,000 zł. 

● LKS Górki Śl. - 8.500,00 zł. 

● LKS „Zgoda” Zawada Książęca  

    -  5.500,00 zł. 
► KULTURA, SZTUKA, OCHRONA  

    DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA    

    NARODOWEGO: 

●Towarzystwo Społeczno-Kulturalne    

   Niemców Województwa Śląskiego    

   - 2.000,00 zł. 

● Stowarzyszenie Drengowie znad  

   Górnej Odry - 500,00 zł. 

● Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych  

   ich Rodzin - 6.250,00 zł. 

●  Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci  

    i Młodzieży Wczoraj, Dziś i Jutro  

    „Bajtel” - 5.350,00 zł. 

● Polski Związek Emerytów,   

    Rencistów i Inwalidów Zarząd  

    Oddziału Rejonowego - 2.000,00 zł. 
► OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA: 

● Caritas Diecezji Gliwickiej Stacja w  

    Nędzy - 91.500,00 zł. ● 

MOŻLIWY SZYBSZY TERMIN 

 BUDOWY 

WIADUKTU 
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ILU NAS JEST? GMINA STATYSTYCZNIE 
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LICZBA MIESZKAŃCÓW 

2016 r.  - 7008 mieszkańców 2017 r.  - 6975 mieszkańców 
●  Babice:                       820 mieszkańców  

                                             (420 kobiet i 400 mężczyzn) 

●  Babice:                    833 mieszkańców 

●  Ciechowice:           435 mieszkańców  

                                             (220 kobiet i 215 mężczyzn) 

●  Ciechowice:        432 mieszkańców 

● Górki Śląskie:         986 mieszkańców  

                                             (519 kobiet i 467 mężczyzn) 

●  Górki Śląskie:     982 mieszkańców 

● Łęg:                               428 mieszkańców  

                                            (214 kobiet i 214 mężczyzn) 

●  Łęg:                           438 mieszkańców 

●  Nędza:                        3240 mieszkańców  

                                            (1689 kobiet i 1551 mężczyzn) 

●  Nędza:                     3241 mieszkańców 

● Orzeszków:              4 mieszańców  

                                           (3 kobiety i 1 mężczyzna) 

●  Orzeszków:                  2 mieszkańców 

● Szymocice:             308 mieszkańców  

                                           (154 kobiety i 154 mężczyzn) 

●  Szymocice:            309 mieszkańców 

● Zawada Ks.:            754 mieszkańców  

                                           (376 kobiet i 378 mężczyzn) 

●  Zawada Ks.:             771 mieszkańców 

LICZBA URODZEŃ 
2016 r.  – 63 urodzenia 2017 r. – 72 urodzenia 

●  Babice:                      8 ●  Babice:                      6 

●  Ciechowice:           4 ●  Ciechowice:          4 

●  Górki Śląskie:       8  ●  Górki Śląskie:       12 

●  Łęg:                              3  ●  Łęg:                              7 

●  Nędza:                       29  ●  Nędza:                       36 

● Szymocice:             4  ● Szymocice:             0 

● Zawada Ks.:             7 ● Zawada Ks.:             7 

LICZBA ZGONÓW 
2016 r. 2017 r. 

● 73  (36 kobiet i 37 mężczyzn) ● 87  (39 kobiet i 48 mężczyzn) 

LICZBA MAŁŻEŃSTW 
2016 r. 2017 r. 

● 59  

(m.in. z mieszkańcami: Kietrza, Kudowy-Zdroju,  

Opola, Bierawy, Wodzisławia Śl., Lubomi) 

● 70  

(m.in. z mieszkańcami: Raciborza, Kuźni Raciborskiej, 

Rybnika, Pszowa, Gliwic, Koszalina, Zgorzelca) 
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UCZNIOWIE Z NĘDZY ZNOWU W CZOŁÓWCE 

przygotowane śniadania skompo-

nowane wyłącznie ze zdrowych i 

pożywnych produktów, czy zachęcali 

do picia wody zamiast słodzonych 

napojów. Sami przygotowywali 

nawet wody smakowe. - Bo te ze 

sklepu nie są dobre - przyznała 

Emilka.  

    Nagrody zdobyte w konkursie 

wręczyła maluchom dyrektor szkoły 

Maria Czerwińska. - Takie sukcesy 

napędzają do dalszych działań - 

cieszy się dyrektor. Tak najwyraźniej 

jest, bo uczniowie Sylwii Linek co 

rusz triumfują w różnego rodzaju 

przedsięwzięciach, również tych 

ogólnopolskich. - Jestem z was 

bardzo dumna - zwracała się do 

wychowawczyni i uczniów. 

   Śniadanie to najważniejszy posiłek 

dnia. Dzięki niemu dzieci mają 

energię do nauki, lepiej koncentrują 

się podczas lekcji i mają siłę do 

zabawy. - Dlatego najmłodsi 

uczniowie naszej szkoły aktywnie 

włączyli się do programu 

edukacyjnego promującego zdrowy 

tryb życia, a w osiągnięciu celu 

dzielnie wspierali ich rodzice. Brawa 

należą się wszystkim! - gratuluje 

Sylwia Linek. ● 

                                        Ogłoszono wyniki Ogólnopolskiego Konkursu „Śniadanie daje  

                                        Moc”, w którym brało udział ponad 8 tysięcy placówek z całej 

Polski! Klasa I a ze szkoły w Nędzy znalazła się w gronie 6 laureatów. Dzieci w 

nagrodę otrzymały zestawy i gadżety śniadaniowe oraz voucher zakupowy na 

kwotę 500 zł. 

 Dzieci były bardzo zaangażowane i 

przez kilka miesięcy sumiennie 

realizowały tzw. śniadaniowe misje 

klasowe, domowe i specjalne.  

- Zadaniem każdego zespołu było 

wykonanie i relacjonowanie zadań w  

ramach realizowanych scenariuszy 

zajęć - mówi wychowawczyni Sylwia 

Linek.  

    Zadania do wykonania były 

przeróżne, ale wszystkie dotyczyły 

zdrowego odżywiania. Pierwszokla-

siści zapraszali np. na własnoręcznie  
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PRZEDSZKOLE W NĘDZY 

W PIERWSZEJ PIĄTCE 
 

Ponad 170 placówek z całego regionu. 

Setki wydarzeń, tysiące uczestników. W 

Rybniku podsumowano konkurs w 

ramach kampanii „Nie truj sąsiada!”. 

Uroczyste podsumowanie konkursu 

dla placówek - od przedszkoli do 

szkół średnich - odbyło się w 

Powiatowej i Miejskiej Bibliotece 

Publicznej w Rybniku. 

    Konkurs był jednym z działań w 

ramach kampanii edukacyjno-

ekologicznej „Gmina z (dobrą) 

energią!”, za którą odpowiada 

Związek Gmin i Powiatów 

Subregionu Zachodniego.  

     W konkursie wzięło udział ponad  

170 placówek z całego regionu.     

Zmagania, mające wyłonić najbar-

dziej kreatywną w nagłośnianiu 

zjawiska niskiej emisji wśród lokalnej 

społeczności szkołę, trwały prawie 

cały ubiegły rok. 

    W kategorii przedszkoli, w której 

startowało 49 jednostek, placówka z 

Nędzy znalazła się w piątce 

najlepszych. - Nasze dzieci zawsze są 

chętne do uczestnictwa w różnego 

rodzaju przedsięwzięciach. Nie 

inaczej było i tym razem - opowiada 

Adriana Sobeczko z Przedszkola w 

Nędzy, koordynatorka projektu.    

    Organizatorzy konkursu oceniali 

liczbę podjętych działań, pomysło-

wość, jakość, różnorodność, liczbę 

zaangażowanych osób i zasięg.    

    W ciągu całego roku przedszkolaki 

brały udział w wielu proekolo-

gicznych działaniach. Były spotkania 

z ludźmi opowiadającymi jak i 

dlaczego należy chronić 

środowisko, organizowane były 

happeningi i wydarzenia 

artystyczne, a wszystko dotyczyło 

ekologii. Dzieci dowiadywały się na 

przykład, że nie wolno palić w piecu 

śmieci. - Bo to  niedobre dla 

organizmu - mówi 5-letnia Ania. ● 

FOTORELACJA 

www.nedza.pl 
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g 

rzeczy i oswoimy z nowym miejscem 

- zapowiedziały. I rzeczywiście, 

przejęte dzieci usiadły w szkolnych 

ławkach i wzięły udział w pokazowej 

lekcji języka angielskiego z 

wykorzystaniem tablicy interaktyw-

nej oraz religii, odwiedziły bibliotekę 

i poznały dużą część infrastruktury.  

    - Myślę, że dzieci mogą się u nas 

czuć bezpieczne, a atmosfera jest 

miła. Mam nadzieję, że z chęcią do 

nas od września przyjdą - uśmiecha 

się Anna Neuhof. 

    Do przyjścia do szkoły zachęcali 

nie tylko nauczyciele, ale i starsi 

koledzy. Julia i Blanka chodzą już do 

trzeciej klasy i w swojej szkole są 

zakochane! - Na początku trochę się 

tęskni za przedszkolem, ale potem jest 

naprawdę fajnie - zapewniają 

dziewczyny.  

    Z pobytu w szkole cieszyły się nie 

tylko dzieci. - Mogę się tu spotkać z 

moją wychowawczynią - uśmiecha 

się Małgorzata Procek, nauczycielka z 

Przedszkola w Nędzy. - Mało tego, to 

właśnie chyba do niej trafi od 

września moja grupa. Wszystko 

zamyka się czasową klamrą. ● 

                                         Fajne zajęcia, ciekawe narzędzia do nauki, uśmiechnięci  

                                         nauczyciele, nowoczesna szkoła i zapewnienie starszych 

kolegów, że tu jest naprawdę super! Szkoła w Nędzy zorganizowała dla 

przedszkolaków dzień otwarty. 

 To naturalne, że maluchy są pełne 

obaw. Szkoła to już inna bajka. I 

właśnie dlatego podstawówka w 

Nędzy od lat organizuje dla nich dzień 

otwarty. Mogą wtedy usiąść w 

szkolnej ławce, zobaczyć jak wygląda 

prawdziwa lekcja, gdzie jest bibliote- 

ka, świetlica i sala gimnastyczna i że na 

korytarzach są strefy relaksu, a 

nauczyciele wcale przecież nie są 

straszni.- Mamy się czym pochwalić - 

zapewniają Anna Neuhof i  Agnieszka 

Grzybowska, wychowawczynie klas 

trzecich. - Pokażemy maluchom różne  
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LITERATURA U PRZEDSZKOLAKÓW 
Organizatorom wieczorku literackiego w Przedszkolu w 

Nędzy chodziło o to, żeby pokazać maluchom, że książki i 

czytanie jest fajne. Zaproszeni byli rodzice i nie tylko.  

    W ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom" książki do 

rąk wzięli zaproszeni goście: radna Gizela Marondel i 

przewodniczący Rady Gminy Gerard Przybyła oraz dyrektor 

przedszkola Monika Kupczyk. Odbył się konkurs na 

inscenizację do dowolnego utworu literackiego. Wszystkie 

dzieci otrzymały dyplomy i nagrody. ● 

NĘDZA NA PODIUM Z RAKIETKĄ W DŁONI 
Uczniowie z Nędzy zagrali na bardzo wysokim poziomie 

i dziewczyny zajęły II miejsce a chłopcy I w Powiatowym 

Turnieju Tenisa Stołowego, jaki zorganizowano w 

Pawłowie.  

    Szkołę Podstawową z Nędzy w turnieju drużynowym 

reprezentowali: Michael Kocem, Rafael Tulec oraz Marta 

Grycman i Zofia Szopa.  

    - Uczniowie zagrali na bardzo wysokim poziomie - 

relacjonuje opiekun Sylwester Bobrzik. ● 

FOTORELACJA 

www.nedza.pl 
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DZIEWCZYNY Z NĘDZY PRZEMIERZYŁY CAŁĄ EUROPĘ I… 

ZAJĘŁY PIERWSZE MIEJSCE! 

konieczności wydawania pieniędzy. 

Wygrała drużyna, której w jak 

najkrótszym czasie udało się odwiedzić 

wszystkie siedem stolic. 

    Najlepszym zespołem okazała się 

drużyna ze Szkoły Podstawowej im. 

Powstańców Śląskich w Nędzy, którą 

reprezentowały: Patrycja Paris, Patrycja 

Paszenda i Adrianna Łozowy. 

    Drugie miejsce zajęła drużyna ze 

Szkoły Podstawowej w Chałupkach a 

trzecie miejsce przypadło drużynie 

reprezentującej Szkołę Podstawową nr 4 

im. Ks. Stefana Pieczki w Raciborzu. ● 

                                     Uczestnicy mieli za  

                                     zadanie odwiedzić na 

mapie w jak najkrótszym czasie 

siedem europejskich stolic, podró-

żując jednym z trzech środków komu-

nikacji: samolotem, samochodem lub 

pociągiem. To była już trzecia edycja 

konkursu organizowanego przez 

CKZiU nr 1 w Raciborzu w gościnnych 

murach raciborskiego zamku. 

z Raciborza, Chałupek i Nędzy.     

   Oczywiście chodziło o jak najlepszy 

wynik, ale uczniowie przede wszyst-

kim świetnie się bawili. Uczestnicy 

mieli za zadanie odwiedzić na mapie 

w jak najkrótszym czasie siedem 

europejskich stolic, podróżując 

jednym z trzech środków komuni-

kacji: samolotem, samochodem lub 

pociągiem. Każda z drużyn otrzymała 

fikcyjną kwotę 1500 euro, którą 

mogła przeznaczyć na podróż 

wybranym środkiem lokomocji.  

    Najpierw jednak uczestnicy musieli 

odpowiedzieć na pytania (najtru-

dniejsze za chęć podróży samolotem, 

średnio trudne za podróż samo-

chodem, łatwe za podróż pociągiem) - 

jeśli udało im się odpowiedzieć 

poprawnie, mogli podróżować bez 

 Centrum Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego nr 1 w Raciborzu 

kształci m.in. techników hotelarstwa 

oraz obsługi turystycznej stąd konkur-

sowe pytania obejmowały informacje 

z zakresu turystyki, hotelarstwa, eko-

nomii, geografii i j. angielskiego.      

    Rywalizowały ze sobą gimnazja   
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ŚCIANA KWIATÓW DLA PAŃ DUŻYCH I MAŁYCH 
Już 7 marca w Przedszkolu w Nędzy odbyła się uroczysta 

akademia z okazji Dnia Kobiet. Były życzenia i uściski, 

piosenki oraz wierszyki, a sala przedszkolna wręcz 

„zakwitła” mnóstwem kwiatów. Wszystkie dziewczynki 

oraz panie były zachwycone!  

    W programie artystycznym zaprezentowały się dzieci z 

najstarszej grupy - Smerfy oraz z najmłodszej grupy - 

Minionki. Maluchy odważnie i z uśmiechem prezentowały 

swoje umiejętności recytatorskie i wokalne. Mali panowie 

śpiewali, że w ten wyjątkowy dzień chłopaki rozrabiaki w 

aniołki się zmieniają. 

    Na zakończenie Smerfy zaprosiły gości w podróż przez 

epoki. Dzieci mogły zobaczyć jak Dzień Kobiet świę-

towano przed laty. ●  

  ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO  

NEWSLETTERA 

 
Bądź na bieżąco! 

 
► aktualności  

► ogłoszenia  

► ważne komunikaty  

► relacje  

► zapowiedzi 

 

 

Wszystko  

bezpośrednio 

na Twojego  

e-maila. 

 

www.nedza.pl 

FOTORELACJA 

www.nedza.pl 
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ZBUDOWALI ROBOTA PODĄŻAJĄCEGO ZA ŚWIATŁEM 

zaczęli konstruować roboty w ramach 

jednej z sześciu ścieżek - wyjaśnia 

nauczycielka Anna Wojtek. 

    Ścieżka Majsterkowicze 2.0 z 

zestawem LOFI Robot Edubox to 

system do konstruowania robotów 

oparty o narzędzia open source, takie 

jak Arduino i Scratch, które 

zamieniają robotykę w niezwykłą 

zabawę.  

    Przy pomocy LOFI Robota z 

wycinanych laserowo drewnianych 

klocków, Arduino (mózgu robota) i 

elektronicznych modułów można 

skonstruować swojego pierwszego 

robota i nadać mu indywidualny 

charakter. - Zupełnie niezauważalnie 

można się przy okazji nauczyć 

podstaw mechaniki, elektroniki i 

programowania - podkreśla Anna 

Wotek.                                                                                                                                                

    Uczniowie z Nędzy już w zeszłym 

roku mieli okazję rozwijać swoje 

kompetencje cyfrowe, ucząc się 

języka programowania Scratch, który 

przydał się podczas uruchamiania i 

kodowania robotów.  

    Co roku szkoła w Nędzy uczestni-

czy także w Tygodniu Kodowania, 

który jest częścią Europejskiego 

Tygodnia Kodowania. ●        

                                       W nocy z 2 na 3 marca w szkole w Nędzy odbyło się specjalne       

                                       spotkanie szkolnych #SuperKoderów. Wspólnie przez całą 

noc składali i programowali roboty-pojazdy, światłoluby i roboty piszące. 

 SuperKoderzy nauczyli się sterować 

robotem-pojazdem, odczytywać dane z 

czujników i dynamicznie sterować 

prędkością silników, stworzyli robota 

podążającego za światłem oraz odkryli 

w robotach pokłady kreatywności, 

budując robota malującego i 

rozbudowując go o uchwyt do 

trzymania flamastra.   

    Wszystko zaczęło się w październiku 

2017 r. Wtedy to dwunastu uczniów 

klasy 6b: Emilia Bajer, Dominik  

Badura, Marceli Buczek, Patryk 

Bombelek, Jakub Czarnuszka, 

Mateusz Gregorowicz, Grzegorz 

Heisig, Adam Knura, Natalia Kocur, 

Dominika Machecka, Florian Rezner 

i Kacper Szczygielski oraz 

nauczycielki Małgorzata Mielnik i 

Anna Wojtek rozpoczęli pracę z 

programem edukacyjnym Fundacji 

Orange #SuperKoderzy. - Nasza 

szkoła zakwalifikowała się do udziału 

w programie, w którym uczniowie 
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SUKCES ZA SUKCESEM 

ZUZI Z NĘDZY 
 

Zuzanna Tworuszka ze szkoły w 

Nędzy została laureatką Ogólno-

polskiego Konkursu Plastycznego 

„Mówimy NIE dla smogu!”. 

Organizatorów zaskoczyło ogromne zaangażowanie i kreatywność 

otrzymanych prac. Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu 

pracy plastycznej ilustrującej podejmowanie przez rodzinę działań na 

rzecz walki ze smogiem. Librus otrzymał setki rysunków, kolaży, 

wycinanek i gier.  

    Celem konkursu było podnoszenie świadomości ekologicznej, 

zrozumienie konieczności podejmowania działań antysmogowych, 

identyfikacja źródeł zanieczyszczenia powietrza oraz rozwój wyobraźni 

plastycznej poprzez twórczą interpretację zagadnienia. III miejsce w 

swojej kategorii zajęła Zuzanna Tworuszka, uczennica kl. III a. 

    To nie jedyny sukces Zuzi. Dziewczynka znalazła się również wśród 

nagrodzonych w konkursie "Moja Walentynka" organizowanym przez 

Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu. Zdobyła tam II miejsce. ● 

WIELKANOC 
Wszyjscy se fest radujymy 

Wielkiejnocy wyczekujymy  
od wielkiego czwortku świyntujymy 

w piontek w rzyce se myjymy 
na łonce bombony znejdujymy 

w kościele Pomboczka całujymy 
i pod krziżym tyka znejdujymy 

we sobota z koszyczkiem idymy 
świynconka do dom niesiymy 

we niedziela szumne śniodanie 
na obiod gynś, hyndyk i kluski 

po połedniu jajca malujymy 
wszyjscy se zaś fest radujom  
po krzoczkach zaglondajom 

w pyndziałek synki raj majom 
z kiblami, sikawkami lotajom 
dziochy piszczom i skokajom  

zajonce i jajca rozdajom 
we wtorek zaś dziochy wachujom 

synkom wody nie żałujom. 
 

Radosnej Wielkanocy  
życzy zarząd Koła Emerytów 

FOTORELACJA 

www.nedza.pl 
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F 

wkomponował w Święto Kobiet. 8 

marca w Gminnym Centrum Kultury 

miał miejsce wernisaż pt. Kobiety 

gminy Nędza. Wystawa składa się z 13 

plansz ze zdjęciami i biogramami. 

    Projekt był dofinansowany przez 

Fundację im. Stefana Batorego. 

Wystawę można oglądać w galerii 

Gminnego Centrum Kultury. 

    Imprezę uświetnił Krzysztof 

Koziarski minirecitalem zatytuło-

wanym Miłości daj mi skrzydła.  

    Artysta ukołysał nas przepięknymi 

balladami o miłości. Wybrzmiały 

kompozycje Zbigniewa Wodeckiego, 

Wojciecha Trzcińskiego, Leonarda 

Cohena, a także raciborzanina Jerzego 

Michalaka.  

    Przybyli goście, między innymi 

członkowie: UTW, Kobiet Aktywnych 

oraz Koła Emerytów i Rencistów, byli 

zachwyceni wydarzeniem zorganizo-

wanym w Dniu Kobiet. ● 
 

GCK w Nędzy 

                                         Rybniczanka Beata Matuszek z fundacji „Re:akcja”  pojawiła 

                                         się w Nędzy dokładnie rok temu z propozycją realizacji 

programu pt. Digital Storytelling. Główną bohaterką programu była kobieta. 

 Rozpoczęła się praca. Beata zgroma-

dziła setki zdjęć, dokumentów, wycin-

ków prasowych, nagrała dziesiątki  

fascynujących historii kobiet, które 

odcisnęły trwały ślad w swojej małej 

ojczyźnie. Finał projektu pięknie się  
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DZIEŃ KOBIET I MĘŻCZYZN U EMERYTÓW 
Emeryci i renciści koła w Nędzy znów spotkali się przy 

wspólnym stole, tym razem z okazji Dnia Kobiet i 

Mężczyzn. 

    - Pomimo panującej grypy frekwencja dopisała - 

relacjonuje przewodnicząca koła Eleonora Czekała. 

    Aromatyczna kawa i ciasto dały siłę do wspólnego 

śpiewania z przygotowanych przez Stefana Semczuka 

biesiadnych śpiewników. 

    Organizatorzy myślą zawsze nie tylko o tym, co na 

stołach, zapraszają też do występów lokalnych artystów i 

działaczy. Tym razem był to pokaz dziecięcej grupy 

Aikido prowadzonej w Nędzy przez Konrada Koguta.  

    - Gorące podziękowania dla pań przygotowujących 

imprezę: Zofii, Barbarze, Dorocie, Weronice, Krystynie  

i Halinie - podkreśla przewodnicząca. ● 

 

ZAKAZ CZERPANIA WODY 
 

Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego nr 46 

SGL Carbon w Raciborzu zwraca się z apelem  

o uszanowanie zakazu czerpania wody  

z akwenów łowiska nr 604 Łęg. 
 

Przypominamy, że na terenie całego łowiska 

obowiązuje całkowity zakaz czerpania wody zarówno 

do celów rolniczych jak i przemysłowych,  

o czym informują stosowne tablice. 
 

                                                           Koło PZW nr 46 SGL Carbon 

 
 

 

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. 

FOTORELACJA 

www.nedza.pl 
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CIEKAWE DWA MIEJSCA WARTE ZWIEDZENIA 
 Krajoznawstwo to wiedza o regionie geograficznym, 

historycznym, etnograficznym czy przyrodniczym propa-

gująca poprzez różne formy turystyki przekazywanie o 

nim wiadomości oraz ich popularyzowanie. 

   Gmina Nędza znajduje się na terenie Cysterskich 

Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich – parku 

krajobrazowego założonego w 1993 r., celem zachowania, 

ochrony i popularyzacji walorów przyrodniczych i 

kulturowych objętego nim obszaru. 

   Obecnie wyjazdy urlopowe za granicę są z pewnością w 

odczuciu atrakcyjniejsze niż zwiedzanie rodzimych 

miejsc. Jest w powyższym stwierdzeniu dużo prawdy. Ale 

w chwilach wolnego czasu można pokusić się na 

wycieczki po najbliższej okolicy. Dlatego nasza redakcja 

pragnie zaproponować zwiedzenie dwóch miejsc, które 

mieszczą się w kategorii „Naj...”, mianowicie: najwyższe 

wzniesienie i najniżej położony punkt w gminie Nędza. 

     Najwyższe wzniesienie w naszej gminie, określane 

jako Krzyżowe Drogi na wysokości 265 m n.p.m., 

znajduje się w sołectwie Górki Śląskie. Kierując się na 

północ od ul. Ofiar Oświęcimskich docieramy do Alei 

Dębowej, jednego z najbardziej osobliwych traktów 

leśnych porosłych dębami szypułkowymi o znaczącej 

wartości jako pomniki przyrody, wśród których znajduje 

się ponad 250-letni okazały dąb Zygfryd (ok. 400 cm 

obwodu). Opuszczając ostatnie zabudowania po 

wschodniej stronie, docieramy na wzgórze, gdzie w 2012 

r. skonstruowano w pomysłowy sposób z pozostałości 

rozgałęziającego się dębu dwuspadową kapliczkę 

poświęconą św. Hubertowi. Pośrodku umieszczona jest 

płaskorzeźba przedstawiająca świętego z Liège (łac. 

Leodium, miejscowości znajdującej się obecnie w Belgii) 

zgodnie z hagiografią z XI w. opiewającą nawrócenie 

myśliwego (późniejszego biskupa, żyjącego na przełomie 

VII i VIII w.) na chrześcijaństwo. Św. Hubert z psem   

klęczący na prawym kolanie, trzymający w prawej dłoni 

oszczep a w lewej kapelusz z długim piórem w geście 

olśnienia przed ukazującym się powyżej jeleniem z 

krzyżem pośród poroża, który wyłania się spośród 

wyeksponowanych po obu stronach drzew. Wokół 

kapliczki osadzono pokaźne  głazy, a tuż obok znajduje 

się ławeczka dla zwiedzających. Nazwa miejsca 

nawiązuje do topografii, gdyż krzyżują się tutaj drogi 

wiodące z Górek Śląskich, Szymocic i Jankowic 

Rudzkich.  

    Mała dygresja dla ciekawości czytelników... 

Najwyższym wzniesieniem w województwie śląskim 

jest Pilsko (1557 m n. p. m.), góra w Beskidzie 

Żywieckim (druga po Babiej Górze w tym paśmie 

górskim). 

    Najniżej położonym miejscem w naszej gminie jest 

punkt przeprawy promowej w Ciechowicach (ok. 

ponad 180 m n. p. m.) w dolinie górnej Odry. Stamtąd 

można dotrzeć do Łubowic, miejsca urodzin jednego z 

najwybitniejszych poetów niemieckich Józefa von 

Eichendorffa (1788-1857) i zwiedzić Górnośląskie 

Centrum Kultury i Spotkań imienia wybitnego pisarza. 

    I znów mała dygresja... Najniżej położony punkt w 

naszym województwie znajduje się nieco na północ od 

Ciechowic w miejscu ujścia rzeki Rudy do Odry (178 m 

n. p. m.) we wsi Turze (gm. Kuźnia Raciborska). ● 

                                                                                                        

Oprac. KRYSTIAN OKRĘT 
 

Przypisy:  

► zdjęcia Alei Dębowej i Krzyżowych Dróg zostały 

przez naszą redakcję wykonane  

       na kilka godzin przed wichurą w dn. 07.07.2017 r.; 

► źródło: folder Między lasem a Suminą,  

oprac. K. Gwosd i H. Postawka, POLTECH Racibórz  

2012 (dofinansowanie z budżetu Gminy Nędza). 
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● Krzyżowe Drogi 

    fot. Sabina Mostek 

●  Prom w Ciechowicach 

     fot. Sabina Mostek 
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ADAMOWSKA PIŁA 
 Dość ciekawa jest historia przysiółka sołectwa Nędza 

określanego kiedyś jako Adamowska Piła, 

zlokalizowanego współcześnie wokół basenu 

kąpielowego firmy Aqua Brax. Etymologia tej nazwy 

miejscowej sugeruje dwie rzeczy, mianowicie 

przynależność do Adamowic, sąsiedniej wsi i charakter 

miejsca. 
    Według dostępnych źródeł, na które powołuje się 

Jan Nowak (mieszkaniec Adamowic) w swej publikacji 

Zarys dziejów wsi przynależnych do gminy Lyski, 

Adamowice wraz z Górkami Śl. w 1426 r. należały do 

niejakiego Biesa, którego siedzibą była miejscowość 

Kujawy pod Głogówkiem. 
    Następnie wspomniane włości przejmuje ks. prob. 

Paweł Vogel z Raciborza wraz z wolnym chłopem 

Janem Żądło i w 1480 r. posiadają po połowie prawa 

własności do pewnego rybniczyska i młyńczyska w 

Adamowicach nad potokiem Sumina przy drodze 

wiodącej z Adamowic do Szymocic – podaje Codex 

Diplomaticus Silesiae. Potem obszary te przechodziły 

w ręce różnych właścicieli, zmieniając granice. W 

połowie XIX w. istniał na tych terenach młyn pilny, 

czyli tartak. 

   Wracając do wstępnego wywodu etymologicznego: 

przymiotnik adamowska (określenie gwarowe, gdyż w 

języku literackim jest poprawnie adamowicka) odnosi 

się do nazwy wsi, natomiast rzeczownik piła oznacza, 

jak wspomniano wyżej, tartak. Zakład ten znajdował 

się mniej więcej niedaleko kapliczki, pomiędzy 

stawami (rybniczyskami) nad rzeką Suminą 

przepływającą nieopodal, napędzany siłą jej biegnącego 

nurtu.  

   Najstarsza w gminie Nędza wspomniana przydrożna 

kapliczka została ufundowana, jak podaje miejscowa 

legenda, na początku XIX w., jako wotum za ocalenie z 

rąk złoczyńców przez kupców z Raciborza udających 

się na targ w Gliwicach. We wnętrzu umieszczono 

drewnianą figurkę, prawdopodobnie z końca XVIII w., 

przedstawiającą Matkę Boską z Dzieciątkiem na ręku 

depczącą smoka – symbolu szatana, którą, ze względów 

bezpieczeństwa (przed kradzieżą), przeniesiono do 

muzeum Pocysterskiego Zespołu Klasztorno-

Pałacowego w Rudach.  

    W wyniku wichury na początku lipca 2012 r. kapli- 

czka ta została przygnieciona przez rosnącą tuż obok 

zabytkową lipę (wg podania posadzoną z okazji 

przemarszu wojsk króla polskiego Jana III 

Sobieskiego zmierzających w 1683 r. na Wiedeń). Ten 

sakralny obiekt został całkowicie odbudowany w 

2013 r. przez sołtysa Nędzy, Stefana Kurzydema 

(górnika z zawodu, w podzięce za ocalenie mu kiedyś 

życia w pracy na kopalni) i obecnie jest pod 

wezwaniem Matki Boskiej Królowej Świata, której 

figurkę wstawiono w miejsce poprzedniej. 

   Innym znaczącym obiektem w tej okolicy jest 

ośrodek wypoczynkowy Aqua-Brax z basenem 

kąpielowym wybudowanym w 1935 r. i stanowi jedną 

z największych atrakcji turystycznych naszej gminy. 

   Przy okazji warto wspomnieć o... granicach. W 

przeciągu wieków się zmieniały. Niedaleko powstała 

(na północ od rzeki Suminy) w 2. poł. XIX w. stacja 

kolejowa Szymocice. Otóż współcześnie opisany 

przeze mnie przysiółek leży na terenie dwóch sołectw: 

Nędzy wraz z zabudowaniami mieszkalnymi (po 

zachodniej stronie ul. Gliwickiej) i Górek Śląskich 

(basen kąpielowy, który określa się, niesłusznie, że 

leży w Szymocicach). ●                                                                                                            

                                        Oprac. Krystian Okręt 
 

Źródła: 
Jan Nowak, Zarys dziejów wsi przynależnych do gminy Lyski, 

Wydawca: Zarząd Gminny Związku Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Lyskach oraz firma „ATMA”, s. 5. 

Codex Diplomaticus Silesiae, Wyd. Josef Max & Comp.,  

Breslau (Wrocław) 1859, t. II, s. 199-200. 

Aleksander Żukowski, Sławne drzewa województwa śląskiego,  

Wyd. „Vectra”, Czerwionka-Leszczyny 2006, s. 163-164. 

Krystian Okręt, Historia kapliczki w Adamowskiej Pile, [w:]  

„Zeszyty Społeczno-Historyczne Gminy Nędza” nr 1/2011, s. 33-34. 
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●  Wnętrze kapliczki pw. Matki Boskiej Królowej Świata  

     fot. Sabina Mostek 
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AKCJA PIT ZA 2017 r. 

 

Termin składania zeznań podatkowych za 2017 r. 

oraz zapłaty wynikających z nich zobowiązań 

upływa w dniu 30 kwietnia 2018 r. 
 

GODZINY PRACY URZĘDU SKARBOWEGO  

W RACIBORZU: 
► w poniedziałki, godz. 7.00 – 18.00, 

► w pozostałe dni tygodnia, godz. 7.00 – 15.00. 

 

GODZINY OTWARCIA PUNKTU KASOWEGO  

W BUDYNKU US W RACIBORZU: 
► w poniedziałki, godz. 7.30 – 17.00, 

► w pozostałe dni tygodnia, godz. 7.30 – 14.00. 

 

Wpłat podatku można dokonywać za pośrednictwem 

poczty lub banku na rachunek tut. Urzędu tj. NBP o/o 

Katowice: 72101012123060982223000000,  

bądź osobiście w punkcie kasowym, znajdującym się 

w budynku Urzędu Skarbowego w Raciborzu. 
 

 

DODATKOWE PUNTY PRZYJMOWANIA 

ZEZNAŃ PODATKOWYCH ZA 2017 r.  
 

►UG NĘDZA                      04.04.2018  

                                                 godz. 9.00 – 11.00 
 

►UM KUŹNIA RAC.        04.04.2018 

                                                 godz. 12.00 – 14.00 
 

►UM KRZANOWICE      05.04.2018  

                                                 godz. 9.00 – 11.00 
 

►UG KRZYŻANOWICE  05.04.2018 

                                                 godz. 12.00 – 14.00 
 

►UG PIETROWICE        06.04.2018  

                                                 godz. 9.00 – 11.00 
 

►UG RUDNIK                   06.04.2018 

                                                 godz. 12.00 – 14.00 
 

►UG KORNOWAC          10.04.2018 

                                                 godz. 12.00 – 14.00 

 

INFORMACJA TELEFONICZNA DOT.  

ZEZNAŃ PODATKOWYCH:  
► Krajowa Informacja Skarbowa: 

tel. 801 055 055 (dla połączeń z tel. stacjonarnego), 

tel. 22 330 0330 (dla połączeń z tel. komórkowego). 

► Urząd Skarbowy w Raciborzu: 

32 415-42-11(12), 32 415-59-91(92) wew. 303, 403.  
 

FORMULARZE OBOWIĄZUJĄCE  

PRZY ROZLICZENIU ZA 2017 r.: 
PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39,  

załączniki do zeznań: 

PIT/B, PIT/D, PIT-2K, PIT/M, PIT/O, PIT/Z, PIT/ZG, 

PIT/BR, PIT/DS, PIT/TP. 

Zeznania podatkowe można złożyć: 

► elektronicznie, bez konieczności posiadania 

bezpiecznego podpisu elektronicznego, korzystając ze 

strony www.e-deklaracje.gov.pl,  

► korzystając z usługi PFR - wstępnie wypełnione 

zeznanie lub poprzez złożenie wniosku PIT-WZ o 

sporządzenie zeznania przez urząd skarbowy (usługi 

dostępne na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl, 

► osobiście w budynku Urzędu Skarbowego,   

► listem poleconym, za opłatą pocztową, na adres tut. 

Urzędu: ul. Drzymały 32, 47-400 Racibórz. 

FORMULARZE ZEZNAŃ I ZAŁĄCZNIKÓW  

SĄ DOSTĘPNE W:  
► w siedzibie US w pok. nr 3 (parter), 

► na stronie internetowej www.finanse.mf.gov.pl 
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