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śYCZYMY WAM… 

 …jeszcze wielu takich jubileuszy. 22 września br. z okazji jubileuszu zwanego Złotymi Godami wójt gminy Anna Iskała 
oraz sekretarz gminy Krystyna Tront odznaczyły następujące pary za długoletnie poŜycie małŜeńskie: Irmgarda – Helmut 
DYRSKA, RóŜa – Karol PIELA, Regina – Adolf RICHTER, Alicja - Erhard BADURA, Łucja – Alfons NOWAK, ElŜbieta – Jan 
SOROKA, Regina – Alfons WANIEK, Gertruda – Leon WOLNIK, Rita – Józef WOLNIK, Eryka – Józef KUŹNIK, Gertruda – 
Alojzy JOSZ, Teresa – Alojzy SYRNIK, Edeltrauda – Edgar LYCZEK, Adelajda – Oskar JEZUSEK, Gertruda – Jerzy LUKASZEK, 
Maria – Eryk SZCZĘSNY, Regina – Wojciech KRUEGER, Edeltrauda – Jerzy KALEMBA. W tym dniu odznaczona była takŜe para 
małŜonków, która świętowała swoje 60-lecie zwarcia małŜeństwa, są to państwo Aniela -Szczepan MIERA. 

Jubilaci prócz medali nadanych przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego otrzymali upominki w formie listu 
gratulacyjnego oraz pamiątkową księgę. Jak kaŜdy jubileusz i ten miał swoich gości. Zaproszono m.in. posła Henryka 
Siedlaczka, Łukasza Kocura - przedstawiciela biura poselskiego europosła Bogdana Marcinkiewicza, przewodniczącego 
Rady Gminy Nędza Gerarda Przybyłę, kierownika GOPS BoŜenę Polaczek. Niestety nieobecny był Starosta Raciborski Adam 
Hajduk, jednak swoje Ŝyczenia wyraził w postaci przesłanego listu gratulacyjnego dla kaŜdej z par. O oprawę muzyczną zadbał 
Marek Niewrzoł. 
 Cała impreza upłynęła w atmosferze Ŝyczliwości i ciepła. Przy kawie i słodkim poczęstunku zebrani wspominali między 
sobą „stare czasy”, wymieniali się faktami ze swojego Ŝycia i wyraŜali swoją radość z tego spotkania „po latach”.   

Galeria zdjęć z jubileuszu znajduje się na stronie internetowej gminy – www.gminanedza.pl.    (j.b.)  

 
O S T R Z E ś E N I E   D L A   M I E S Z K A Ń C Ó W! 

W związku z  kontrolą w zakresie gospodarki ściekowej  informuję mieszkańców , Ŝe kontrola ta odbywa się tylko i 
wyłącznie poprzez pisemne wezwanie właściciela nieruchomości do okazania umowy i dowodów płacenia za usługi 

opróŜniania zbiornika bezodpływowego.  
WSZELKIE   TELEFONICZNE  WEZWANIA  LUB   PRÓBY  UMÓWIENIA  SIĘ  NA  WIZYTĘ   

NA  POSESJI  MIESZKAŃCÓW  SĄ   DZIAŁANIAMI   NIE   PROWADZONYMI   PRZEZ    
GMINĘ    I   NIE WYNIKAJĄ   Z  PROWADZONYCH  KONTROLI. 

Proszę mieszkańców o zachowanie szczególnej ostroŜności w przypadku  jakichkolwiek  telefonów lub wizyt osób 
podających się za działających w imieniu  Gminy – są to osoby, które nie mają jakiegokolwiek upowaŜnienia do 

działania w imieniu Gminy.  Do tej pory nie są nam znane powody, dla których  mieszkańcy otrzymują telefony w 
sprawie gospodarki ściekowej – jednak dołoŜymy starań aby tą sprawę wyjaśnić.                 Wójt  Gminy Anna Iskała
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OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY 

 Serdeczne podziękowania wójta gminy dla mieszkańców sołectw: Zawada KsiąŜęca, Łęg i Ciechowice oraz 
wszystkich innych osób, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do przygotowania tegorocznych doŜynek. 
Dziękuję za trud i zaangaŜowanie włoŜone w organizację naszego wspólnego święta! 

 
DYśURY DZIELNICOWYCH 
 Informuje się, Ŝe od 1 września 2011 r. w budynku dzielnicowego przy ulicy Leśnej w Nędzy pełnione są stałe dyŜury 
dzielnicowych w następujących dniach: wtorki od 1700 do 1900 i czwartki od 800 do 1000. 
 
FUNDUSZ SOŁECKI 
 Sołtysi poszczególnych wsi muszą do końca września br. przedstawić wójtowi wniosek o przyznanie środków z funduszu 
sołeckiego. 
 
ROZSTRZYGNIĘTO KONKURS NA DYREKTORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 
 Rozstrzygnięto konkursu na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy. Z pośród dwóch złoŜonych 
ofert w dniu 21 września po przeprowadzonych rozmowach kwalifikacyjnych wybrano ofertę Iwony Czorny z Górek Śląskich. 
Stanowisko dyrektora obejmie ona z dniem 1 listopada 2011 r. 
 
 

NOWE PRZEPISY OŚWIATOWE NA NOWY ROK SZKOLNY 
 
ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DO WYBORU 
 Nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9.08.2011 r. daje moŜliwość wyboru przez uczniów rodzaju 
zajęć wychowania fizycznego z zakresu propozycji przygotowanych przez dyrektora szkoły, a zaakceptowanych przez wójta 
gminy. Zajęcia do wyboru stanowią dwie godziny lekcyjne obowiązkowych zajęć wf-u. Uczniowie z terenu gminy mają do wyboru 
głównie: siatkówkę, koszykówkę, gry i zabawy, piłkę noŜną i ręczną. Jedynie ZSG w Nędzy poszerzyło swoją ofertę, m.in. o 
unihokej, nornic walking czy gimnastykę artystyczną. 

OPŁATA ZA ŚWIADCZENIA UDZIELANE PRZEZ PRZEDSZKOLA 
 Nowelizacja ustawy o systemie oświaty spowodowała, Ŝe zmieniły się zasady uiszczania opłaty za pobyt dziecka w 
przedszkolu. Nowe warunki, które weszły w Ŝycie z dniem 1 września br. określają, Ŝe kaŜde 5 godzin dziennie w ramach 
podstawy programowej dziecko spędzi bez Ŝadnych opłat. Z kolei za kaŜdą godzinę ponadprogramową rodzice będą musieli 
zapłacić. Stawkę opłaty ustala rada gminy. I tak w Gminie Nędza radni w dniu 26.09.2011 r. podjęli uchwałę, w której ustalili 
opłatę w wysokości 1,20 zł za kaŜdą godzinę nauki, wychowania i opieki nad dzieckiem w czasie przekraczającym czas 
bezpłatnych świadczeń. Rada Gminy Nędza zwolniła z takiej opłaty trzecie i kaŜde następne dziecko w rodzinie uczęszczające do 
przedszkola. Dla porównania z innymi okolicznymi gminami, stawka w naszej gminie jest niska, bo w Lyskach wynosi 1,50 zł, a 
w Raciborzu 2 zł. Najtańszy pobyt w przedszkolu oferuje Gmina Kornowac, gdzie za kaŜdą ponadprogramową godzinę pobytu 
dziecka w przedszkolu rodzice zapłacą 1 zł. 

 
POSUMOWANIE „AKCJI LATO” 

 Tegoroczna „Akcja Lato” rozpoczęła się juŜ w lipcu i trwała przez cały okres 
wakacji. Głównym celem  programu było zagospodarowanie i urozmaicenie wolnego 
czasu dzieciom i młodzieŜy naszej gminy poprzez aktywne uczestnictwo  
w zajęciach świetlicowych oraz udział w organizowanych wycieczkach. 
Młodzi uczestnicy mogli  brać udział w zajęciach z ekspresji muzyczno-ruchowej oraz 
sprawdzić się jako artyści wykonując  przeróŜne prace plastyczne. MłodzieŜ spędzała 
chętnie aktywnie czas grając w ping-ponga, bilarda, czy  w grę stołową  „piłkarzyki”.  
 Zorganizowane zostały równieŜ cztery wycieczki. Najmłodsze dzieci mogły 

poznać Ŝycie dinozaurów oraz 
spędzić czas wśród bajkowych 
postaci  Rodzinnego Parku 
Atrakcji w Rybniku.  
Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się wycieczka do Gminnego 
Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach. Do 
dyspozycji uczestników był basen pływacki oraz rekreacyjny, zjeŜdŜalnia,  
jaccuzi, tunel wodny oraz Grota Solna. 
  Z równie duŜym powodzeniem odbył się wyjazd do zoo i Wesołego 
Miasteczka w Chorzowie. Atrakcji w śląskim lunaparku nie brakowało, 
dlatego teŜ uczestnicy eskapady nie narzekali na brak emocji.  
 Jako ostatnia odbyła się  wycieczka konna. Uczestnicy wzięli 
udział w przejaŜdŜce bryczkami po okolicy. W trakcie przejazdu poznali 

tajniki odpowiedniego zachowywania się przy koniach oraz mieli moŜliwość bliŜszego poznania tych zwierząt. Na zakończenie 
wypadu wspólnie spędzili  czas przy  ognisku.  
 „Akacja Lato” zakończyła się wraz z pierwszym szkolnym dzwonkiem, ale niejeden uczestnik wakacyjnych zajęć   wraca 
do świetlicy wiedząc, Ŝe moŜe  tam spędzić aktywnie czas w miłej atmosferze.        Joanna Solich



ZNANI I NIEZNANI Z GMINY NĘDZA – ANNA WANGLORZ Z NĘDZY 

Prowadzona juŜ od 11 lat przez Stowarzyszenie Wiosna akcja dopiero przed rokiem 
zyskała większy rozgłos. Czym jest Szlachetna Paczka? 
Szlachetna Paczka jest ogólnopolskim projektem polegającym na tworzeniu mechanizmów 
wzajemnej pomocy. Jej finał przypada zazwyczaj na drugi weekend grudnia, jednak pierwsze 
działania rozpoczynają się juŜ w sierpniu. Wolontariusze Paczki docierają do osób lub rodzin ze 
swojego otoczenia, które znajdują się w trudnej sytuacji Ŝyciowej. Następnie darczyńca – 
najwaŜniejsze ogniowo tego łańcucha – po wybraniu z internetowej bazy rodziny, przygotowuje dla 
niej paczkę. W czasie finału spotyka się z wolontariuszami w magazynie, tam przekazuje paczkę, 
która jeszcze w tym samym dniu trafia do rodziny. 

 Jak to się stało, Ŝe zostałaś liderką rejonu? Jesteś nią juŜ od roku. 
O samej akcji usłyszałam stosunkowo niedawno, bo w zeszłym roku. Od razu spodobała mi się jej idea – realna, konkretna 
pomoc. Na ogłoszenie natrafiłam w Internecie. Po przeczytaniu wymogów i zakresu zadań stwierdziłam, Ŝe spróbuję. Wysłałam 
swoje zgłoszenie, zostałam zaproszona na rozmowę rekrutacyjną i tam poznałam koordynatora wojewódzkiego. Kolejnym 
etapem było szkolenie, które przygotowało mnie do pełnienia tej funkcji. W ubiegłym roku akcja skupiła 12 wolontariuszy, którzy 
wraz z darczyńcami zorganizowali pomoc dla 15 raciborskich rodzin. W tym roku organizuję akcję po raz drugi i juŜ wiem, Ŝe z 
pomocą chcemy dotrzeć do znacznie większej liczby osób. Zeszłoroczna akcja pokazała nam tylko, jak bardzo ta pomoc jest 
potrzebna. 

Czy trudno jest zarządzać takim przedsięwzięciem? To jednak wielkie wydarzenie. 
Wszystko zaleŜy od organizacji pracy, ilości i zaangaŜowania osób w akcję. Bałam się, Ŝe zadanie mnie przerośnie, Ŝe nie 
podołam. Na co dzień studiuję terapię psychopedagogiczną i socjologię w PWSZ w Raciborzu, jestem równieŜ zastępcą 
pełnomocnika Raciborskiego Oddziału Fundacji Dr Clown, oprócz tego pracuję. Akcja z mojej strony wymagała dotarcia do tych 
rodzin, odnalezienia ich w środowisku, rekrutacji i przeszkolenia wolontariuszy, znalezienia darczyńców, ciągłego nadzoru nad 
całością, pozyskania sponsorów. Ale udało się i stwierdzam, Ŝe dla chcącego nie ma nic niemoŜliwego. Wsparcie ze strony 
bliskich i wielu Ŝyczliwych osób, jakie napotkałam przy realizacji Paczki ogromnie mi pomogły. Warto zaznaczyć, Ŝe akcja 
zarządzana jest w bardzo profesjonalny sposób. Pomimo, Ŝe kaŜdy wykonuje swoją pracę woluntarystycznie – nie pobierając za 
to wynagrodzenia, to sposób organizacji wzorem rozbudowanych firm wpływa na sprawny i skuteczny jej przebieg. 

Co zawiera przeciętna paczka? 
Rzeczy, które rodzinom są niezbędne do funkcjonowania. Dla przykładu podam, Ŝe do rodziny, w której matka samotnie 
wychowuje czwórkę niepełnosprawnych dzieci, gdzie większość świadczeń przeznaczana jest na leczenie i rehabilitację, trafiły 
środki czystości, Ŝywność, odzieŜ, nowa lodówka. Darczyńcy ufundowali takŜe dla dziewczyny, która porusza się na wózku 
dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny. W paczkach pojawiły się takŜe łóŜka, opał na zimę, garnki, pościel. Zdarzyło się równieŜ 
ufundowanie remontu mieszkania zniszczonego przez zeszłoroczną powódź, czy znalezienie pielęgniarki do opieki nad starszą, 
schorowaną osobą. Dla mnie osobiście bardzo pozytywnym wydźwiękiem tych działań jest to, Ŝe darczyńcy mają równieŜ 
moŜliwość ufundowania prezentu na święta. Jako Ŝyczenia tego typu wymieniane najczęściej są przez dzieci zabawki i słodycze, a 
przez dorosłych kosmetyki. Oprócz tej pomocy o charakterze materialnym cennym jest w kaŜdym przypadku duchowe wsparcie, 
okazanie zainteresowania, a w niektórych przypadkach porada, pomoc prawna. 

Paczka wymaga więc zaangaŜowania wielu niezwykłych ludzi. Kogo poszukujecie? 
Poszukujemy na szeroka skalę wolontariuszy. Chcemy odnaleźć osoby, które poświęcając parę godzin miesięcznie w okresie 
październik – grudzień pomogą rodzinom z Raciborza i okolic. Wolontariuszem moŜe zostać kaŜda osoba pełnoletnia 
(niepełnoletnia po ukończeniu 16. roku Ŝycia za zgodą rodziców), która weźmie udział w szkoleniu oraz podpisze porozumienie 
wolontariackie. Wolontariusz obejmuje swoją opieką od jednej do trzech rodzin. MoŜliwe to będzie jednak tylko wtedy, gdy 
znajdziemy równie wiele darczyńców. Zostają nimi indywidualne osoby, grupy znajomych, całe rodziny czy teŜ firmy. 

 
Zgłoszenia wolontariuszy przyjmowane są do 10 października pod adresem internetowym 

kontakt@szlachetnapaczkaraciborz.pl bądź pod numerem telefonu 662 078 133. Więcej informacji na 
www.szlachetnapaczkaraciborz.pl. 

SZLACHETNĄ PACZKĘ Racibórz moŜna teŜ znaleźć na Facebooku pod adresem www.facebook.com/szlachetnapaczkaraciborz. 
 

Kamil Gomulski 
 



VADEMECUM WAśNEGO GŁOSU 

GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 
 Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający 
orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Pełnomocnikiem moŜe być osoba wpisana do rejestru 
wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do 
głosowania. Pełnomocnictwo moŜna przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób. 
 W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do wójta gminy, w której jest wpisany do rejestru 
wyborców. Wniosek naleŜy złoŜyć najpóźniej do dnia 29 września 2011 r. Wniosek moŜe być złoŜony pocztą, lub przez dowolną 
osobę w urzędzie gminy. Wniosek musi być złoŜony osobiście lub przez osobę mającą być pełnomocnikiem w przypadku, gdy 
wnioskujący nie moŜe lub nie umie podpisać wniosku. Wyborca ma prawo cofnąć pełnomocnictwo głosując osobiście - oczywiście 
jeśli nie zagłosował przed nim jego pełnomocnik.  

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE 
Głosowanie korespondencyjne za granicą 
 Zamiar głosowania korespondencyjnego naleŜy zgłosić właściwemu konsulowi najpóźniej 26 września 2011r. Zgłoszenie 
moŜe być dokonane ustnie, pisemnie, telegraficznie, faksem lub w formie elektronicznej. Konsul wysyła pakiet wyborczy. 
Wyborca, po wypełnieniu karty do głosowania wraz z podpisanym oświadczeniem przesyła ją na własny koszt na adres 
właściwego konsula. Koperty zwrotne przekazywane są do właściwej obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania. 
Głosowanie korespondencyjne w kraju dla osób niepełnosprawnych 
 Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności, w tym takŜe wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego, a takŜe osoby о stałej albo długotrwałej 
niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. Nie mają prawa do głosowania 
korespondencyjnego wyborcy przebywający w: zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i 
aresztach śledczych, domach studenckich jeśli na ich terenie zostały utworzone obwody głosowania, a takŜe wyborcy głosujący 
przez pełnomocnika. Zamiar głosowania naleŜy zgłosić wójtowi gminy najpóźniej do dnia 19 września 2011r. Zgłoszenie moŜe 
być dokonane ustnie, pisemnie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Wójt wyśle pakiet wyborczy. Wyborca 
wypełnioną kartę bądź karty do głosowania wraz z podpisanym oświadczeniem umieszcza do kopercie zwrotnej i przekazuje, za 
pokwitowaniem, pracownikowi Poczty Polskiej, który zgłosi się po jej odbiór najpóźniej ostatniego dnia roboczego przed dniem 
wyborów. Przesyłka ta jest zwolniona z opłat pocztowych. Koperty zwrotne przekazywane są do właściwej obwodowej komisji 
wyborczej do zakończenia głosowania. 
 
GŁOSOWANIE ZA GRANICĄ 
Wyborca, który przebywa zagranicą moŜe głosować osobiście w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie. 
Dopisanie do spisu wyborców za granicą 
Wyborca stale zamieszkały za granicą oraz wyborca stale zamieszkały w Polsce, a przebywający za granicą w celu wzięcia udziału 
w głosowaniu za granicą powinien dokonać u właściwego konsula zgłoszenia w sprawie wpisania do spisu wyborców w obwodzie 
utworzonym za granicą. Zgłoszenia dokonuje się najpóźniej w 3 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 6 października 2011r. 
Głosowanie korespondencyjne 
Wyborca przebywający zagranicą moŜe głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego naleŜy zgłosić 
właściwemu konsulowi najpóźniej 26 września 2011r. 
Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. 
Wyborca stale zamieszkały w kraju a zamierzający głosować za granicą moŜe otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z 
zaświadczeniem takim moŜna głosować w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. 

GŁOSOWANIE W SZPITALACH, DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ, ZAKŁADACH KARNYCH… 
Wyborcy, którzy będą przebywać w dniu wyborów w szpitalach, domach pomocy społecznej, domach studenckich, zakładach 
karnych i aresztach śledczych zostaną wpisani do spisów wyborców sporządzonych dla obwodów głosowania utworzonych w tych 
jednostkach i będą mogli głosować w tych obwodach. Wyborcy wpisani do spisu wyborców w wyŜej wymienionych jednostkach 
zostaną z urzędu skreśleni ze spisu w miejscu stałego zamieszkania. 
 
DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW   
 Wyborca przebywający czasowo na obszarze danej gminy (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy), a takŜe 
wyborca nigdzie niezamieszkały, przebywający na obszarze gminy moŜe zostać dopisany do spisu wyborców na pisemny wniosek 
wniesiony do urzędu gminy, na terenie której przebywa najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów tj. do 4 października 2011 r. 

 
Granice obwodów oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w tegorocznych wyborach pozostają bez zmian dla Gminy 
Nędza. W dniu 9 października br. lokale wyborcze będą otwarte w godzinach od 700 do 2100.      

Źródło: http://info.pkw.gov.pl           (j.b.) 
 

GMINNE IMPRESJE KULINARNE 
Ciasto z bananami 
Składniki: 4 banany, 7 dag masła, 1 jajko, 11 dag cukru, 4 - 5 ml aromatu waniliowego, 25 dag mąki, 1 łyŜeczka sody 
oczyszczonej, szczypta soli, cukier puder do posypania ciasta. 
Przygotowanie: Masło  rozpuścić w garnku na małym ogniu. Ostudzić. Banany dokładnie rozgnieść widelcem. Dodać ostudzone 
masło oraz jajko, wymieszać. Następnie dodać cukier i aromat waniliowy, ponownie wymieszać. Na koniec dodać mąkę 
wymieszaną z sodą i solą. Prostokątną foremkę wyłoŜyć papierem do pieczenia, przelać ciasto. Piec 50 minut w temperaturze 
175 stopni C (bez termoobiegu i bez wcześniejszego nagrzewania piekarnika). Po upieczeniu lekko przestudzić i posypać cukrem 
pudrem.               Przepisem podzieliła się Michalina Pawliczek 



Z śYCIA GMINY 

OSP GÓRKI ŚLĄSKIE NAJLEPSZE W GMINIE 
W dniu 03.08.2011 przeprowadzono w Babicach gminne zawody sportowo – poŜarnicze, w których wzięło udział sześć 

druŜyn, w tym jedna MDP grupy CTIF. Komisję sędziowską powołał Komendant Powiatowy PSP w Raciborzu w składzie: sędzia 
główny kpt. Paweł Sowa; członkowie: st. kpt. Roland Kotula, mł. asp. Hubert Dziedzioch, dh Jan Syc, dh Jacek 
German, dh Józef Teresiak, dh Waldemar Kurowski, dh Hubert Dziedzioch, dh Stanisław Stokłosa, dh Krystian 
Przybyła.  

Zawody rozegrane zostały w konkurencjach: ćwiczenia bojowe oraz sztafeta poŜarnicza 7 x 50 metrów z przeszkodami. 
Zdjęcia z zawodów znajdują się na stronie internetowej gminy w zakładce galeria. 
 Kolejność czołowych miejsc w poszczególnych konkurencjach przedstawia się następująco: 
Ćwiczenia bojowe: grupa "A": 1 miejsce OSP Górki Śląskie z wynikiem 51 pkt, 2 miejsce OSP Nędza z wynikiem 64 pkt, 3 
miejsce OSP Zawada KsiąŜęca z wynikiem 71 pkt, 4 miejsce OSP Szymocice z wynikiem 72 pkt, 5 miejsce OSP Babice z 
wynikiem 82 pkt; grupa "CTIF": 1 miejsce OSP Zawada KsiąŜęca z wynikiem 181 pkt. 
Sztafeta poŜarnicza 7 x 50 m. z przeszkodami: 
Grupa "A": 1 miejsce OSP Górki Śląskie z wynikiem 57 pkt, 1 miejsce OSP Zawada KsiąŜęca z wynikiem 57 pkt, 2 miejsce OSP 
Nędza z wynikiem 58 pkt, 3 miejsce OSP Szymocice z wynikiem 60 pkt, 4 miejsce OSP Babice z wynikiem 64 pkt; grupa "CTIF" 1 
miejsce OSP Zawada KsiąŜęca z wynikiem 82 pkt. 
Klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się następująco: 
Grupa "CTIF", miejsce 1 OSP Zawada KsiąŜęca, sztafeta 82 pkt, ćw. boj 181 pkt, wynik łączny 263 pkt. 
Grupa "A", miejsce 1 OSP Górki Śląskie, sztafeta 57 pkt, ćw. boj 51 pkt, wynik łączny 108 pkt. 
Grupa "A", miejsce 2 OSP Nędza, sztafeta 58 pkt, ćw. boj 64 pkt, wynik łączny 122 pkt. 
Grupa "A", miejsce 3 OSP Zawada KsiąŜęca, sztafeta 57 pkt, ćw. boj 71 pkt, wynik łączny 128 pkt. 
Grupa "A", miejsce 4 OSP Szymocice, sztafeta 60 pkt, ćw. boj 72 pkt, wynik łączny 132 pkt. 
Grupa "A", miejsce 5 OSP Babice, sztafeta 64 pkt, ćw. boj 82 pkt, wynik łączny 146 pkt. 

Jednostka OSP Górki Śląskie zakwalifikowała się do powiatowych zawodów sportowo - poŜarniczych, na których zajęła 
trzecie miejsce.                Leszek Pietrasz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FESTYN RODZINNY W CIECHOWICACH 
 Tego lata na terenie boiska przedszkolnego w Ciechowicach zorganizowano Festyn Rodzinny. Tego typu impreza miała 
miejsce po raz pierwszy w naszej miejscowości i okazała się strzałem w dziesiątkę – mówi Marian Gzuk, radny wsi Ciechowice. 
Przygotowano szereg atrakcji dla dzieci i dorosłych: występ dzieci z przedszkola w Ciechowicach, przygotowany przez  Ewelinę 
Król i Lidię Dyrska; występ maŜoretek Arabeska II z Zawady KsiąŜęcej, gry i zabawy dla dzieci; konkursy dla dorosłych. 
Główną atrakcją festynu okazała się „zuska” – loteria fantowa dla dorosłych i  dzieci. MłodzieŜ mogła rywalizować ze starszymi w 
rozgrywkach piłki siatkowej. Dodatkową atrakcją festynu był pokaz straŜy poŜarnej przygotowany przez OSP w Zawadzie 
KsiąŜęcej. Dzieci z Ciechowic i okolicznych wiosek zostały obdarowane słodyczami. 
Zadbano równieŜ o stronę kulinarną – swojskie ciasto, kawa, kiełbaska z grilla, chleb 
ze smalcem, piwo i inne napoje. 
 Frekwencja festynu była bardzo wysoka, ludzi przychodzili całymi rodzinami 
bawiąc się razem z nami. Daje to duŜo do myślenia i jest bodźcem do planowania 
kolejnych imprez tego typu w Ciechowicach – mówią zgodnie organizatorzy.  
 Rada Sołecka, sołtys Regina Pieruszka i radny Marian Gzuk dziękują 
wszystkim osobom, które pomagały w organizacji festynu oraz wszystkim sponsorom. 
Szczególne słowa podziękowań kierowane są do Anny Iskały i Józefa Zagoli. Razem 
moŜna wiele zdziałać!            Ewelina Król 
 

AIKIDO 

 Raciborski Ośrodek AIKIDO zaprasza wszystkich chętnych  na zajęcia z AIKIDO. Spotkania odbywają się na sali 
gimnastycznej Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Nędzy przy ul. Jana Pawła II 41a we wtorki i czwartki, a podzielone są na 
dwie grupy wiekowe – dzieci i dorośli. Prowadzić je będzie Sensei Karol Łaciok. 
 Wszyscy zainteresowani pogłębianiem tajników AIKIDO mogą kontaktować się bezpośrednio z prowadzącym zajęcia pod 
numerem telefonu – 889898760 bądź Urzędem Gminy w Nędzy przy ul. Jana III Sobieskiego 5.     (a.b.) 



BABICZOK OBFITUJE W RYBY 
 W dniach od 1 – 4.09.2011 r. zostały zorganizowane zawody DruŜynowe, zawody karpiowe o puchar „Keen Carp 
Hunter”, zawody odbyły się na zbiorniku Babiczok II  w zawodach startowało 15 dwuosobowych druŜyn z Krakowa, Opola, Gliwic, 
Koźla, Rybnika, Raciborza i Wodzisławia. Ogólna waga złowionych ryb to 200,77 kg 33 sztuki karpi. 
Oficjalne wyniki: 
1. miejsce: Adam Sobeczko i Adam Świerczek (Team Babice) – 70,55 kg ryb, 9 karpi. 
2. miejsce: Darek Kruszewski i Ryszard Osmonowicz (Team Dębowa) – 32,7 kg ryb, 4 karpie. 
3. miejsce: Mariusz Sietkiewicz i Krystian Pieńkowski (Team Silesia Carp Hunter Racibórz) – 22,43 kg ryb, 4 karpie. 
Największa ryba zawodów złowiona przez Adama Sobeczko miała 92 cm długości i waŜyła 15,7 kg (zdjęcie z prawej). 
Zawody odbyły się w miłej atmosferze, a druŜyny zadeklarowały przyjazd na następne zawody. Więcej zdjęć na www.nedza.pl. 

Adam Sobeczko 
 

 
 
 
DWUKROPEK 
 W czerwcu bieŜącego roku, ukazał się dziewiąty numer miesięcznika pod tytułem Dwukropek. Gazetka ukazuje się juŜ 
trzeci rok, dzięki zaangaŜowaniu uczniów ZSG w Nędzy. Opiekunem gazetki jest nauczyciel historii i języka polskiego Radosław 
Niklewicz.  
 Aktualny numer w większości poświęcony jest wspomnieniom gimnazjalnych trzecioklasistów, którzy w czerwcu br. 
zakończyli swoją edukację w ZSG w Nędzy. Przedstawione zostały sylwetki klas trzecich, tj. III A – w formie fotografii i 
poŜegnania ze szkołą; III B – w formie fotografii i wspomnień oraz III C – w formie klasowego hymnu, słowotwórstwa i 
sformułowań zasłyszanych na lekcjach, bądź wpisanych do zeszytu uwag. Pierwsza strona pisma poświęcona została „czci” 
absolwentów z Ŝyczeniami samych sukcesów na dalszej drodze naukowej.  
 Godnym polecenia jest artykuł autorstwa Tomasza Waldyry, poświęcony substancjom zapachowym. KaŜdego, kto 
chciałby dowiedzieć się, dlaczego zapach jabłka róŜni się od zapachu gruszki czy maliny, odsyłamy do lektury Dwukropka. 
 Czytelnicy mają równieŜ moŜliwość zdobycia wiedzy na temat powstania perfum i zmagań młodych dziennikarzy z 
językiem polskim. Tym razem detektywi krąŜą wokół tematu Himalajów. 
 Fascynatom średniowiecza polecamy wywiad zgłębiający tajniki Ŝycia zakonników klasztornych, egzystencji 
średniowiecznych chłopów, rycerzy i wojowników. Teksty pisane są lekkim piórem, prosto i konkretnie, bez zbędnych ubarwień. 
 W gazecie nie zabrakło równieŜ charakterystycznego dla szkolnej gazetki akcentu złotych myśli uczniów, a 
podsumowanie stanowi część poetycka. W numerze ukazały się wiersze Wisławy Szymborskiej Pierwsza fotografia Hitlera i 
Józefa Barana Ballada o arenie cyrkowej. Ten pierwszy traktuje o dzieciństwie tytułowego bohatera, świadomie zderzając nas z 
refleksją nad Ŝyciem ludzkim i niemoŜnością wpłynięcia na przyszłość danego człowieka w wieku niemowlęcym. Wiersz Józefa 
Barana jest natomiast obrazem świata jako teatru, tragicznego, szatańskiego i drwiącego.                    (a.b.) 

AKCJA HONOROWEGO ODDAWANIA KRWI 
 27 listopada br. przed siedzibą DFK w Nędzy w godzinach od 9.00. do 13.00. odbędzie się kolejna akcja oddawania krwi 
organizowana przez Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego KrzyŜa. Klub po raz kolejny zadbał o bardzo 
atrakcyjne nagrody dla tych, którzy w tym dniu oddadzą krew.  
 
START SEZONU SIATKARSKIEGO 2011/2012 
 W piątek 30 września 2011 roku rusza nowy, 13. juŜ sezon w Rybnickiej Amatorskiej Lidze Piłki Siatkowej. RównieŜ 
Amatorski Klub Siatkarski VT Nędza rozpocznie zmagania. PoniŜej podajmy skład druŜyny na sezon 2011/2012: 

Nr 1 – Mateusz Daniel (przyjęcie z atakiem). Nr 9 – Tomasz Mozgawa (środkowy). 
Nr 2 – Łukasz Granieczny (przyjęcie z atakiem). Nr 11 – Piotr Lazar (środkowy). 
Nr 3 -  Roman Pinoczek (rozgrywający).  Nr 12 – Grzegorz Swoboda (przyjęcie z atakiem). 
Nr 4 – Mateusz Skorupa (atakujący, środkowy). Nr 13 – Jan Franke (atakujący). 
Nr 5 – Sebastian Gabzdyl (przyjęcie z atakiem). Nr 14 – Michał Kuśka (środkowy). 
Nr 6 – Maciej Wroński (przyjęcie z atakiem). Nr 15 – Marek Kurczyk (rozgrywający). 
Nr 7 – Janusz Lazar (przyjęcie z atakiem) . Nr 16 – Grzegorz Granda/ Mikołaj Tapper (libero). 
   

Do naszej druŜyny dołączyły 2 osoby: Rozgrywający Roman Pinoczek oraz nowy atakujący Janek Franke. 
Wszystkie nasze mecze u siebie są rozgrywane w piątki, o godzinie 18.30 na sali LKS-u. Więcej na www.liga.miastorybnik.pl
    WSTĘP JEST BEZPŁATNY! BĄDŹCIE Z NAMI!     

                                                                                                  JL
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Szczebel 
rozgrywek 
 

 
Data 

 
Przeciwnicy 

 
Wynik 

 
Bramki dla zespołów z gminy 

Nędza 

V liga 
okręgowa 
K-ce III 

13.08.11 LKS Górki 
Śląskie 

LKS Czarni 
Gorzyce 

2 2 Krzysztof Śleziak (2) 

  
 
 

13.08.11 LKS 1908 
Nędza 

LKS Naprzód 
CzyŜowice 

6 2 Szymon Cichecki (2), Bronisław 
Kłosek (4) 

20.08.11 LKS Start 
Pietrowice 
Wlk. 

LKS 1908 
Nędza 

0 4 Szymon Cichecki (2), Marcin Paleń, 
Kopka (samob.) 

20.08.11 TS Górnik 
Pszów 

LKS Górki 
Śląskie 

3 0 - 

24.08.11 LKS Górki 
Śląskie 

KS Rymer 
Rybnik 

0 2 - 
 

24.08.11 LKS 1908 
Nędza 

LKS Czarni 
Gorzyce 

0 0 - 

27.08.11 TS Górnik 
Pszów 

LKS 1908 
Nędza 

2 1 Bronisław Kłosek 

27.08.11 LKS Silesia 
Lubomia 

LKS Górki 
Śląskie 

5 1 Arkadiusz Tarasiewicz 

03.09.11 LKS Górki 
Śląskie 

LKS 
KrzyŜanowice 

0 5 - 

03.09.11 LKS 1908 
Nędza 

KS Rymer 
Rybnik 

2 1 Szymon Cichecki 

10.09.11 LKS Silesia 
Lubomia 

LKS 1908 
Nędza 

3 1 Bronisław Kłosek 

10.09.11 LKS Granica 
Ruptawa 

LKS Górki 
Śląskie 

2 0 - 

17.09.11 LKS Górki 
Śląskie 

LKS Forteca 
Świerklany 

2 3 Jacek Gawlas,  Arkadiusz Tarasiewicz 

17.09.11 LKS 1908 
Nędza 

LKS 
KrzyŜanowice 

3 3 Bronisław Kłosek, Patryk Kornas, 
Szymon Cichecki 

24.09.11 LKS Granica 
Ruptawa 

LKS 1908 
Nędza 

6 0 - 

24.09.11 KS Górnik 
Radlin 

LKS Górki 
Śląskie 

2 2 Krzysztof Śleziak, Arkadiusz 
Tarasiewicz 

Klasa C 
R-rz 

04.09.11 LKS Zgoda 
Zawada Ks. 

LKS 
Adamowice 

3 2 Paweł Floriańczyk, Leszek 
Floriańczyk, Jan Gomółka 

 04.09.11 LKS Zryw 
Rudnik 

LKS Sparta 
Babice 

1 1 Henryk Gatnar 

11.09.11 LKS Bogunice LKS Sparta 
Babice 

1 3 Krzysztof Merkel, Sebastian Ziętek, 
Piotr Niestrój 

11.09.11 LKS Raszczyce LKS Zgoda 
Zawada Ks. 

2 0 - 

18.09.11 LKS Zgoda 
Zawada Ks. 

LKS Płomień 
Kobyla 

1 6 Leszek Floriańczyk 

18.09.11 LKS Sparta 
Babice 

LKS 
Adamowice 

7 0 Sebastian Ziętek (4), Piotr Niestrój 
(3) 

25.09.11 LKS Raszczyce LKS Sparta 
Babice 

2 1 Sebastian Ziętek 

25.09.11 LKS Jankowice LKS Zgoda 
Zawada Ks. 

2 4 Jan Gomółka (3), bramka samobójcza 
gospodarzy 

Juniorzy 
starsi 
(grupa A) 

28.08.11 LKS 1908 
Nędza 

LKS Naprzód 
32 Syrynia 

2 1 Martin Waga, Mateusz Rudek 

 

04.09.11 LKS Naprzód 
46 Zawada 

LKS 1908 
Nędza 

7 0 - 

11.09.11 LKS 1908 
Nędza 

LKS 
Studzienna 

1 3 Szymon Paskuda 

14.09.11 LKS Bogunice LKS 1908 
Nędza 

2 1 Mateusz Rudek 

18.09.11 LKS 1908 
Nędza 

KS Rafako 
Racibórz 

3 3 Martin Waga, Szymon Pakuda, 
Mateusz Rudek 

25.09.11 LKS 1908 
Nędza 

LKS Buk Rudy 2 3 Martin Waga (2) 



 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 Październik 2011r. 
Sala przy OSP Szymocice 

Bawić nas bydzie ślonski zespół: 
 
 
 

 
Koszt biesiady:        50zł od łebka 
O siodmyj na wieczor dźwiyrza otworzymy, a w 
pojszodku poczynstunek wom zapewniymy: 
- kawa i coś na słodko, 
- ślonski obiot  
- zimno płyta 
 
Zapraszają: Sołtys, OSP i Świetlica w Szymocicach 
 
Rezerwacje do dnia 22.10.2011r. : 
p.Karol Kalemba ul. Wiejska 9,  
Sklep w Szymocicach 



INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI NIECZYSTOŚCIAMI CIEKŁYMI 

 NajwyŜsza Izba Kontroli  przeprowadziła kontrolę w  Urzędzie Gminy Nędza w temacie „Gospodarka ściekowa gmin na 
obszarach nieobjętych  systemem kanalizacji zbiorczej w latach 2009-2011 (I półrocze)”. Głównym zakresem kontroli było 
sprawdzenie wywiązywania się gminy z obowiązku nadzorowania i kontrolowania wywiązywania się mieszkańców z obowiązków 
wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – w zakresie nieczystości ciekłych. 
 Wystąpienie pokontrolne zostanie opublikowane w BIP (obecnie znane są jedynie zapisy protokołu z kontroli). Podczas 
kontroli została sprawdzana ewidencja zbiorników bezodpływowych (zawierająca wykaz umów zawartych pomiędzy mieszkańcem 
a przedsiębiorcą, faktury za wywóz nieczystości, ilość oddanych nieczystości oraz częstotliwość opróŜniania zbiorników). 
Następnie porównano ilość sprzedanej mieszkańcom wody oraz ilość odebranych od mieszkańców ścieków. Prawidłowa proporcja 
powinna kształtować się na poziomie 70% (30% pobranej wody zostaje bezpowrotnie utracona – zgodnie z normami przyjętymi 
dla terenów wiejskich).  
                   W związku z wynikami kontroli NIK gmina musi niezwłocznie podjąć działania zmierzające do  objęcia ewidencją 
wszystkich właścicieli nieruchomości oraz przeprowadzić szczegółowe kontrole sposobu, częstotliwości i ilości nieczystości 
ciekłych powstających na nieruchomości i odprowadzanych z jej terenu. Wszystkie działania muszą zostać przeprowadzone ściśle 
według przepisów prawnych w tym zakresie. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieją jedynie trzy sposoby postępowania z nieczystościami ciekłymi: 
1. odprowadzenie do kanalizacji sanitarnej, 
2. oczyszczanie w przydomowych oczyszczalniach ścieków, 
3. gromadzenie w szczelnych, bezodpływowych zbiornikach (szambach) i wywoŜenie do stacji zlewnych przez  przedsiębiorców 

posiadających odpowiednie zezwolenia do wykonywania tego typu usług. 
 Odnosząc powyŜsze do sytuacji w naszej gminie, na dzień dzisiejszy moŜliwe są do zastosowania dwa rozwiązania: oczyszczanie 
w przydomowych oczyszczalniach ścieków oraz gromadzenie w szczelnych, bezodpływowych zbiornikach (szambach) i wywoŜenie 
do stacji zlewnych przez  przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenia do wykonywania tego typu usług. 
GROMADZENIE  NIECZYSTOŚCI  W  ZBIORNIKACH  BEZODPŁYWOWYCH. 
 Zgodnie z przepisami usługi są świadczone na podstawie umowy, a za kaŜdorazowy wywóz  jest wystawiamy dowód 
zapłaty. KaŜdy właściciel nieruchomości, na której powstają nieczystości ciekłe, musi mieć podpisaną umowę na ich odbiór z 
przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na opróŜnianiu zbiorników bezodpływowych i 
transporcie nieczystości ciekłych (podpisać moŜna wiele umów, jeŜeli zleca się wywozy róŜnym przedsiębiorcom). 
                   Właściciel nieruchomości musi się wykazać dokumentami ( dowodami zapłaty), świadczącymi o tym, Ŝe wszystkie 
powstające na terenie nieruchomości nieczystości ciekłe są oddawane odpowiedniemu przedsiębiorcy. Przyjmuje się, Ŝe (norma 
krajowa) ścieki stanowią 70% pobranej wody. Obecnie zapisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Nędza stanowią, Ŝe naleŜy wykazać oddanie ścieków w ilości 60% pobranej wody. 
 Rozpoczęła się kontrola mająca na celu uzupełnienie gminnej ewidencji, czyli sprawdzenie z kim właściciel 
nieruchomości ma podpisaną umowę względnie, kto świadczy usługi opróŜniania zbiorników bezodpływowych. Kontrola polega na 
tym, Ŝe właściciel nieruchomości musi przedłoŜyć do wglądu umowę lub dowód zapłaty za usługę. Jednocześnie zostanie 
poinformowany o: przedsiębiorcach mogących świadczyć usługi na terenie Gminy Nędza, zapisach regulaminu czystości i 
porządku w tym zakresie, konieczności przechowywania dowodów zapłaty. 
 W najbliŜszym czasie (koniec roku 2011) zostanie przeprowadzona kolejna kontrola mająca na celu udokumentowanie 
ilości odebranych ścieków. Właściciel nieruchomości przedstawi posiadane dowody płatności, na podstawie których zostanie 
określona ilość oddanych nieczystości ciekłych – zostanie ta ilość porównania z ilością pobranej w tym okresie wody. W 
przypadku właścicieli pobierających wodę z wodociągu gminnego podstawą będą dane przekazane przez Zakład Wodociągów i 
Usług Komunalnych w Nędzy , w przypadku pobierania wody z ujęć własnych zastosowanie ma krajowa norma zuŜycia wody na 
mieszkańca (od 0,9 do 5,4 m3 na miesiąc w zaleŜności od wyposaŜenia mieszkania w instalacje). 
 W przypadku braku posiadania umowy i dowodów płacenia za usługi Gmina ma obowiązek wydania decyzji o wywozie 
zastępczym , decyzja ta ma rygor natychmiastowej wykonalności . Na mocy tej decyzji  właściciel nieruchomości musi udostępnić 
zbiornik bezodpływowy w celu dokonania opróŜnienia i zapłacić opłatę, która jest uchwaloną stawką maksymalną. 
 W przypadku braku zbiornika bezodpływowego lub podejrzenia jego niezgodności z przepisami sprawę kieruje się do 
odpowiednich słuŜb (np. Nadzoru Budowlanego). 
OCZYSZCZANIE W PRZYDOMOWYCH  OCZYSZCZALNIACH  ŚCIEKÓW.  
 MontaŜ przydomowej oczyszczalni ścieków  podlega następującym zgłoszeniom: uzyskanie pozwolenia lub zgłoszenie 
wynikające z przepisów prawa budowlanego (w Starostwie Powiatowym), uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego  (w Starostwie 
Powiatowym) – pozwolenie to nie jest konieczne, jeŜeli odprowadza się poprzez przydomową oczyszczalnię ścieków  do 5 m3  
ścieków, na grunt własny, zgłoszenie instalacji  w Urzędzie Gminy. Wszystkie   przydomowe oczyszczalnie ścieków wykonane 
przed wejściem w Ŝycie przepisów miały zostać zgłoszone najpóźniej do 6 miesięcy po wejściu w Ŝycie przepisów (Prawo Ochrony 
Środowiska), stąd nie są zasadne tłumaczenia posiadania oczyszczalni wybudowanej „dawno temu” i nie zgłoszone.

Lp. Nr Decyzji Nazwa podmiotu od do 
1. PPŚP / 3/2006  Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. 

Ul. Adamczyka 10 47-400 Racibórz  (tel. 415 35 77 ) 
28.12.2006r. 27.12.2016r. 

2. PPŚP/ 
2/2007 

REMONDIS Sp. z o. o. ul. Kaszubska 2 
44-100 Gliwice ( tel. (077) 482 67 05  ) 

01.04.2007r. 31.03.2017r. 

3. PPŚP/ 
3/2007 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  ul. Słowackiego6 
47-420 Kuźnia Raciborska ( tel. 419 13 26  ) 

30.04.2007r. 29.04.2017r. 

4. PPŚP/ 
9/2007 

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna , ul. Powstańców 1  ,  47-440 
Zawada Ks. Ciechowice (tel. 410 20 51  ) 

25.07.2007r. 24.07.2017r. 

5. PPŚP / 
2/2008 

STEF-MAR Izabela i Krzysztof Stefunyn 
Ul. Piaskowa 24 47-440 Babice (tel. 410 20 10 ) 

28.04.2008r. 27.04.2018r. 

6. PPŚP / 
3/2008 

Wywóz Nieczystości Płynnych Z Budynków Zenon Palica 
Ul. Królewska 2/30 47-400 Racibórz  ( tel.  506 950 597 ) 

17.06.2008r. 16.06.2018r. 

7. PPŚP/ 
2/2009 

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji , ul. Klasztorna 
45 47-420 Kuźnia Raciborska ( tel. 414 72 38 ) 

13.03.2009r. 12 .03.2019r. 
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JuŜ szkoły czas 
Wrzesień woła nas 
Ławeczki nowe czekają 
Nauczyciele się uśmiechają 
Pierwszaków miło witają 
Witaj szkoło na wesoło 
Nie straszny będzie ten czas 
Poznamy literki, cyferki 
Matematykę polubimy 
Bez błędów list napiszemy    

              Eleonora Czekała 
 

SESJA W PIGUŁCE 

 25 sierpnia br. zwołano sesję nadzwyczajną na którą przybyło 13 radnych, nieobecni: Renata Bienia i Krystian 
Placzek. Sesję zwołano celem zmiany podjętych juŜ wcześniej uchwał: uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji 
samorządowego zakładu budŜetowego w celu zawiązania spółki z o.o. oraz uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie cen i stawek 
opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla gminy. Zmiana uchwał ma związek z przesunięciem terminu przekształcenia ZWiUK w 
spółkę z o.o. z dnia 1 września br. na dzień 1 grudnia br. 
 2 września br. zwołana sesja nadzwyczajna w obecności 13 radnych (nieobecni: Roman Marcol i Krystian Placzek) 
przyniosła uchwałę zmieniającą uchwałę budŜetową na rok 2011. Zmiana uchwały budŜetowej miała związek z realizacją przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy projektu „Szansa”. 
 Wszystkie protokoły z sesji Rady Gminy moŜna znaleźć na stronie internetowej 
http://bip.nedza.pl/rada/sprawozdania.htm. (j.b.)

PASJA PONAD WSZYSTKO – JAN BARON 

 NiŜej publikujemy ciąg dalszy fragmentów wspomnień Jana Barona, w tym 
numerze Kiedyś trochę inaczej niŜ dziś. Na zdjęciu obok dawne przedszkole w Zawadzie Ks., 
rysunek autorstwa Leona Wolnika. 
 Synczyska zowadzkie. Tym mamulki, omeczki pozwalały na krajzowanie po 
zabawach prawie po całym powiecie, a wszystkie pobliskie wsie były zaliczone, te za Odrą 
teŜ. Tylko powroty po zabawach zza Odry były często urozmaicone, np. przewoźnik z Łęgu 
czy Szychowic miał ustalony czas przewoŜenia,  w nocy obowiązywała o umówionej godzinie 
„opłata expresowa”. A jak się nie zdąŜyło na czas, to było po ptokach – albo kołem przez 
Racibórz do dom a „piechur” musiał przenocować w kopce siana nad Odrą. Często się tak 
zdarzało, bo muzyka się przedłuŜała albo się dziocha odprowadzało do domu, a wtedy czas szybko lecioł. Dla spóźnialskich w 
domu nie było litości – pojedz wartko i leć na autobus do Rafametu, albo zaprzągej konie i na pole, rozkazy mamulki były święte.  

Jan Baron 
 

PO URLOPIE 
Hilda – Kogo to widza, Marija toś je ty? 
Marija – Toć to jo, coś to Hildeczko tako zdziwiono? 
Hilda – Dyć bych Cie o mało nie poznała, takoś łopolono, dziesiynć lot Ci ubyło. 
Marija – Padosz, Ŝech tak wyszfarniała nad tym morzym. 
Hilda – No ja, choby nie ta Marija, dycko zalotano w chustce na głowie. 
Marija – Byłach nad tym morzym piyrszy roz, pojechałach z mojom cerom.  
Hilda – Francik Cie puściył sama z Ryjskom? 
Marija – A co mioł do godki. Ryjska prziszła i prosto godo  „Fater biera mama na wczasy sam mosz kwitek”. 
Hilda – A on co? 
Marija – No nic, gymba otworzył i nic nie pedzioł. Pojechali my do miasta, kupiyłach se badyancug, nowy klajd i klapki. 
Hilda – To mosz richtyk dobrego chłopa, moj by ryczoł choby gupi. No a jako tam było? 
Marija – Mieli my izba we hotelu, nad samym morzym, wszyndzie blisko. 
Hilda – A nie bołaś se tych falów? 
Marija – Na poczontku bołach se wlejźc, ale jak Ŝech widziała jak te insze se pluskajom, to Ŝech tyŜ wlazła. 
Hilda – AŜ mi je Ŝol, jeszcze nie byłach nad morzym. 
Marija – ToŜ na drugi rok pojadamy dwie, ale bez chłopow – tam je tela szykownych dzioszek, Ŝe by se durch oglądali. A po 
 druge fajne synki tyŜ szpacerujom. 
Hilda – Jako to mu przigodać, wiysz to je taki dziwok? 
Marija – Przida na wieczor na chwila, to mu trocha przigodom. On yno Nyndza, Hajnel i piwo. 
Hilda – ToŜ czekom na Cia o szostyj.        Eleonora Czekała 

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE AUTORSKIE 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców gminy na spotkanie autorskie z 
Wiesławem Drabikiem. Pisarz jest autorem barwnych i pełnych humoru bajeczek dla dzieci.  
Najbardziej znane ksiąŜeczki to: Bajka o Smoku i Kraku i o tym jak powstał Kraków, Awantura na podwórku, Łakomczucha, Kocie 
łakocie, MAŁa mYSZ skacze czyli myszomania. Zapraszamy serdecznie 
zarówno maluchy jak i ich rodziców oraz wszystkich, którzy lubią obcować z 
zabawną literaturą „z górnej 
półki”. Spotkanie odbędzie się             
3 października o godz. 11.00  w 
Gminnej Bibliotece Publicznej 
przy ul. StraŜackiej 2. Po 
spotkaniu będzie moŜna zakupić 
ksiąŜki autora po bardzo 
atrakcyjnych cenach.   
         Katarzyna Machecka 


