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OSP SZYMOCICE BOGATSZE O SZTANDAR 

 Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Szymocicach 
doczekała się ufundowanego przez jej członków 
sztandaru, którego nadanie i poświęcenie zostało 
zorganizowane 14 kwietnia br. w gronie 
straŜaków i zaproszonych gości, m.in. 
zaprzyjaźnionych straŜaków z Bystrej-Sidziny. 
Impreza rozpoczęła się przemarszem z placu pod 
remizą OSP do kaplicy w Szymocicach, gdzie 
proboszcz parafii w Nędzy ks. Joachim Miksa i 
kapelan straŜy poŜarnej powiatu raciborskiego 
ks. Marceli Dębski odprawili mszę świętą i poświęcili sztandar. Następnie 
uroczystość przeniosła się z powrotem pod straŜnicę OSP, gdzie wręczono 
Medale za Zasługi dla PoŜarnictwa zasłuŜonym straŜakom ochotnikom: 
Bernardowi Kalembie - złoty medal, srebrne medale otrzymali: Leon śok, 
Marian Mrozek, Andrzej Jureczko, Karol Kalemba oraz Józef Mucek, brąz 
został wręczony Jackowi Germanowi, Krzysztofowi Kocurowi i Leszkowi 
Pietraszowi.  Odznakę Wzorowego StraŜaka nadano Sylwestrowi 
Kalembie. Wśród wyróŜnionych znalazły się takŜe panie: Teresa Kura, 
Teresa Jureczko i Krystyna Ślęska, którym w ramach podziękowania za 
wspieranie druhów z OSP Szymocice wręczono pamiątkowe puchary. 
 Z powodu niesprzyjającej aury dalsza część uroczystości przeniosła się 
do sali przy straŜnicy OSP, gdzie na wszystkich czekał gorący posiłek. Swoje 
gratulacje moŜna było składać na kartach pamiątkowej księgi załoŜonej 
specjalnie na tę okazję. Upamiętniać ten dzień ma takŜe drewniana tablica z 
wyrytą datą powstania straŜy, datą nadania jej sztandaru i wypisanymi 
nazwiskami fundatorów chorągwi. 
 Impreza trwała do późnych godzin wieczornych, gdzie przy dźwiękach 
muzyki zespołu Exequo trwała zabawa taneczna. Oczywiście nie zabrakło teŜ 
słynnej na cały powiat raciborski grochówki z kotła, której receptury od lat strzeŜe Bronisław Kocoń.    (j.b.) 

!!!UWAGA !!! 
W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ ZAPOBIEGANIA ZAGROśENIOM POśAROWYM  PRZYPOMINA  SIĘ  MIESZKAŃCOM 

GMINY – WŁAŚCICIELOM NIERUCHOMOŚCI -  O OBOWIĄZKU  UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA 
 TERENIE NIERUCHOMOŚCI  ORAZ  O  ZAKAZIE  WYPALANIA  TRAW. 

Przypomina się mieszkańcom, Ŝe zgodnie z Kodeksem wykroczeń: 
- kto na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak równieŜ w odległości 
do 100 m od nich roznieca ogień (…) - podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany, 
- kto  wypala trawy , słomę  lub pozostałości roślinne na polach w odległości mniejszej niŜ 100 m od zabudowań , 
lasów, zboŜa na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu 
drogowym, a takŜe bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania - podlega karze aresztu, grzywny albo 
karze nagany, 
- kto w inny sposób nieostroŜnie obchodzi się z ogniem - podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany. 

WÓJT GMINY NĘDZA Anna Iskała 
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OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY 
KANALIZACJA 
 Gmina Nędza w dniu 13 kwietnia br. złoŜyła wniosek o dofinansowanie projektu budowy systemu kanalizacji sanitarnej 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wniosek został sporządzony dla sołectwa Ciechowice na ulice: Kuźnicka, 
Kwiatów Polnych, Betonowa, Boczna, Promowa, Wodna, Raciborska, Powstańców Śląskich, Kosmonautów, KsięŜycowa, 
Dojazdowa. Wartość kosztorysowa zadania została określona na kwotę 3.203.530,00 zł netto. 
 
KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W NĘDZY 
 Wójt Gminy Nędza ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Nędzy przy ul. Adama 
Mickiewicza 53. Szczegółowe informacje o konkursie są dostępne w urzędzie gminy lub na stronie internetowej www.nedza.pl. 
Oferty naleŜy składać w terminie do 7 maja br. do godz. 15.30. na adres urzędu gminy (drogą pocztową liczy się data wpływu do 
urzędu) lub w sekretariacie Urzędu Gminy w Nędzy - pokój nr 17. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez 
wójta gminy. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.  

 
NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA ŚMIECIAMI 
 Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zmianie  ulegnie  
system gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowy system zacznie funkcjonować  najpóźniej od 1 lipca 2013 roku.  
 Wszystkie odpady komunalne pochodzące z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy będą odbierane przez 
jednego  przedsiębiorcę wyłonionego w drodze przetargu zorganizowanego przez gminę. Odpady komunalne pochodzące z 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (np. sklepy, biura itp.) będą mogły być odbierane na dotychczasowych 
zasadach lub zgodnie z nowymi zasadami – decyzję w tej sprawie podejmie Rada Gminy Nędza.    
 Rada Gminy określi stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, opłata będzie stanowiła iloczyn stawki opłaty i ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość. W przypadku 
oddawania odpadów w sposób selektywny, stawka opłaty będzie niŜsza. Zgodnie z ustawą , opłata musi zostać tak skalkulowana, 
aby pokryła koszty działania całego systemu, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i 
unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymywania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
oraz koszty obsługi administracyjnej systemu. 
 Z uwagi na fakt, iŜ gmina będzie zobowiązana do uzyskiwania określonych poziomów odzysku poszczególnych odpadów, 
cały system zbierania i odbierania odpadów będzie ściśle monitorowany np. przez zastosowanie systemu kodów kreskowych.  
 W wielkim uproszczeniu nowy system będzie polegał na tym, Ŝe właściciel nieruchomości będzie płacił „podatek 
śmieciowy” a gmina zajmie się odebraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.  
 Obecnie gminy pracują nad rozwiązaniami organizacyjnymi i prawnymi tj. tworzy się projekty uchwał, dokumentów, 
specyfikacji przetargowej, systemów monitorowania, programów komputerowych obsługujących cały system itp. Przewiduje się, 
Ŝe do końca bieŜącego roku  wszystkie prace przygotowawcze oraz informowanie i edukacja mieszkańców zostanie zakończona. 
Na początku roku 2013 zostanie ogłoszony stosowny przetarg, a z dniem 1 lipca 2013r. system zacznie funkcjonować.  
 Gmina będzie na bieŜąco informować mieszkańców o ich obowiązkach wynikających ze zmienionych przepisów ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach.    

SIATKÓWKA W GMINIE NĘDZA 
GS prezentuje efekty dalszych zmagań lokalnej druŜyny piłki siatkowej VT Nędza. 

� 30 marca:  VT Nędza   3:1 Catering Parys Rydułtowy 
� 13 kwietnia:  Jedynka Jankowice  1:3  VT Nędza 
� 20 kwietnia:  VT Nędza   3:2 Top Ten ZST Rybnik 

„4/4” 
 W Polsce, a mówiąc dokładniej w mieście Łodzi, a mówiąc jeszcze dokładniej w Atlas Arenie miało miejsce jedno z 
największych wydarzeń siatkarskich w naszym kraju w tym roku - Final Four Ligi Mistrzów Siatkarzy. Oprócz czterech 
najlepszych druŜyn europejskiej siatkówki; włoskiego Trentino 365 PlanetWin Volley, rosyjskiego Zenitu Kazań, tureckiego 
Arkasu Izmir i gospodarza polskiej PGE Skry Bełchatów, w Atlas Arenie zasiadło 15 tyś. wspaniałych kibiców z praktycznie całego 
kraju. Wśród nich (oł jeee) byliśmy my - czterej zawodnicy VT Nędza – Marek Kurczyk, Mateusz Daniel, Michał Kuśka i 
Janusz Lazar (na zdjęciach od lewej). Osobiście mieliśmy okazję poznać polskich kibiców z Poznania, Łodzi, Warszawy i 
Szczecina. Oczywiście poznaliśmy teŜ kibiców z Rosji, Turcji i Włoch. Dotarliśmy na halę w sobotę po 13.00. Wszystko było 
perfekcyjnie zorganizowane. Parkingi, informacja, centrum prasowe, telebimy... nawet klaskacze były... hehe. Sama Atlas Arena 
- zrobiła na nas OGROMNE WRAśENIE. PotęŜny, nowoczesny obiekt, znakomity do rozgrywania takich imprez. Siedzieliśmy w 
sektorze N, na miejscach 15-18. Widok na boisko był naprawdę fajny.  
 W sobotę byliśmy świadkami 2 wspaniałych meczów półfinałowych. W pierwszym PGE Skra Bełchatów pokonał turecki 
Arkas Izmir 3-0 i awansował do finału. Szaleństwo na trybunach nie miało końca. W drugim rosyjski Zenit Kazań ograł 3-1 
włoskie Trentino Volley. W niedzielnym meczu o 3 miejsca Trentino nie dało szans Arkasowi, a w wielkim finale Zenit po 
dramatycznej walce pokonał naszą PGE Skrę Bełchatów 3-2 i sięgnął po zwycięstwo w tegorocznej edycji LM.  
 JuŜ dawno temu niejaki Kornel Matuszyński pisał, Ŝe o jego bohaterze z Pacanowa "co widział i co przeŜył film ten 
właśnie wam opowie". My moŜe nie koziołki (choć czasem jak matołki), ale filmowym reportaŜem spróbujemy Wam w jakiś 
minimalny sposób przybliŜyć atmosferę panującą na tej, wspaniałej imprezie. Oprócz filmu juŜ niebawem na www.vtnedza.pl 
zamieścimy równieŜ galerię zdjęć.            J.L. 



ZNANI I NIEZNANI Z GMINY NĘDZA – KAMIL SZCZYRBOWSKI 

Mieszka Pan w Zawadzie KsiąŜęcej, jest absolwentem 
Zespołu Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej, a Pana 
pasja to wyścigi na ¼ mili. O co chodzi w tej pasji? 
Wszystko zaczęło się od motorowerów i ciekawych wynalazków ojca, 
które zawsze były związane z motoryzacją (nie licząc pojazdów 
latających, które równieŜ były w jego posiadaniu – śmiech Kamila). 
Zamiłowanie do wyścigów na ¼ mili, czyli tak zwanych wyścigów 
równoległych, to właśnie to co mnie teraz fascynuje. Zawody 
polegają na tym, Ŝe dwa samochody startują równocześnie na 
dystansie 400 metrów. Liczy się czas przejazdów oraz czas reakcji 
kierowcy. Same wyścigi są natomiast przede wszystkim pokazem 
tego, co potrafi maszyna, a raczej jej silnik, którego moc trudno 
„stworzyć”. Startuję w klasie DRAG RWD, tzn. w autach o tylnim 
napędzie. Jest to klasa ostatnia – najmocniejsza, która 
charakteryzuje się maksymalnymi przeróbkami i potęŜnymi mocami 
samochodów. Zainteresowanych zapraszam na moją stronę 
internetowa, gdzie moŜna obejrzeć filmy i zdjęcia z wyścigów: 
www.k64.pl. 
 
Co skłoniło Pana do tak niebezpiecznego, a zarazem 
pracochłonnego i drogiego hobby? 
Jak świat światem młody człowiek zawsze chciał się czymś wyróŜnić 
spośród swoich rówieśników, np. umiejętnością gry w piłkę, 
szybkością, czy majsterkowaniem. No, ale to było dawno… Tak 
naprawdę to powoli moja pasja to nie tylko hobby, ale praca i 
prawdopodobnie zajęcie na przyszłość. Zobaczymy, czas pokaŜe. 
Praca przy samochodzie sprowadza się głównie do gonitwy za 
uzyskaniem odpowiedniej mocy silnika. Z doświadczenia wiem, Ŝe 
na terenie naszej gminy mnóstwo chłopców nie potrafi znaleźć sobie 
zajęcia. Ja jestem szczęśliwy, Ŝe moja pasja – modyfikacje 
samochodów marki BMW - przeradza się powoli w pracę zawodową. 
Poprzez nowe pomysły i rozwiązania zmienia się wszystko dookoła 
nas, zmienia się świat. Ja zaraziłem się potrzebą ulepszania silników, 
a same wyścigi to juŜ teraz dodatek, pokaz siły i chęć rywalizacji z 
najmocniejszymi. A jest ich wielu. 

Na jakim samochodzie startuje Pan w zawodach? 
Jak juŜ wcześniej wspomniałem jest to BMW e36, początkowo z 
silnikiem 1,8 i 113 koni. W ubiegłym roku seryjna jednostka dawno 
zmieniona na 2,5 litra w benzynie osiąga moc z seryjnej 192 KM na 
ponad 400 koni i 504 nM. Aktualnie pierwszy na świecie 2,5 litrowy 
silnik powiększony na 3 litry w całości zakuty – tłoki, wał i 
korbowody, doładowany turbiną i kompresorem o mocy jeszcze nie 
zmierzonej ale idącej raczej w pułap minimalnie 700 koni i 900 nM. 
Silnik juŜ chodzi i powoli się dociera. 

Co to takiego amatorskie poprawianie mocy silników? 
Szanujące się firmy samochodowe mają swoje „wypasione” 
warsztaty, w których czynią starania by ciągle poprawiać osiągi aut 
seryjnych, oczywiście wszystko jest robione z zamiarem osiągnięcia 
korzyści finansowych. Coraz więcej ludzi chce mieć wzmocniony 
samochód. Tacy amatorzy jak ja chcą dorównać „specjalistom” z tej 
branŜy. Muszę skromnie powiedzieć, Ŝe częściowo mi się to udaje, a 
jeśli wspomnieć o słabym zapleczu technicznym i minimalnych 
finansach jakie mam do dyspozycji, to z seryjnego przeciętniaka robi 
się autko wyścigowe. Dzwoni teŜ do mnie coraz więcej osób, którym 
udzielam porad z zakresu poprawiania mocy aut. 
 
Na czym polega ta przeróbka? 
Samochód został przygotowany typowo pod wyścigi na ¼ mili i 
maksymalną moc w górnym zakresie obrotów. Przede wszystkim 
waŜną rolę odgrywa doładowanie. Seryjne silniki BMW nie posiadają 
zarówno turbiny jak i spręŜarki mechanicznej. DołoŜyłem obie te 
rzeczy. Jest to pierwsza taka modyfikacja w kraju. Turbina jest 
napędzana spalinami i ona dostarcza do silnika nadciśnienie 
(powietrze) – aktualnie ponad 1,5 bara w wysokich obrotach. Na 
niskich obrotach zaś kompresor pobudza silnik o wygenerowania 
większego obciąŜenia, aby turbina duŜych rozmiarów w końcu się 
obudziła i dała o wiele większą wydajność niŜ te spotykane w 
samochodach seryjnych. Nad całością pracy czuwają setki zmian: 
zawory bezpieczeństwa, przerobiony dolot, chłodnica powietrza, 
komputer sterujący pracą paliwa czy zapłonu. Nad chłodzeniem 
denka tłoków metanol z wodą, a główne napędy to na przykład 
wzmocniona skrzynia biegów i zaspawany mechanizm róŜnicowy o 
odpowiednim przełoŜeniu. To tak bardzo mało technicznie i w 
wielkim skrócie. 

Na czym polega frajda tego sportu? 
Na pewno wiąŜe się to z adrenaliną, która jest ogromna przy 
wyścigach przy tak duŜych przeciąŜeniach. Biorąc pod uwagę 
ubiegłoroczne modyfikacje na mecie po samych 400 metrach to 
prędkość 200 km/h, natomiast 100 km/h moŜna osiągnąć w 3,5 
sekundy – to jak wystrzał z procy. Oczywiście numerem jeden tego 
sportu jest rywalizacja z najmocniejszymi i znanymi często firmami, 
które wystawiają swoje maszyny. Dla porównania sportowy 
samochód porsche 911 czy corvette ma problem na dystansie ¼ mili 
z samochodami tak przerobionymi jak moje. I to równieŜ jest frajdą 
– „objechać” sportowy wóz kosztujący 400.000,00 złotych! 

Gdzie odbywają się zawody i kto bierze w nich udział? 
Co roku przybywa imprez tego typu. Jest to przede wszystkim 
zarobek dla ich organizatorów, dla widzów coś czego jeszcze nie 
było, a dla zawodników parę sekund, w których wyjaśnia się 
wszystko… Wyścigi są organizowane głównie na lotniskach m.in. w 
Warszawie, Łodzi, Zgorzelcu, ale teŜ poza granicami naszego kraju, 
na przykład w Czechach. Właściwie to jest teraz tyle tych imprez, Ŝe 
cięŜko je wszystkie wymienić. Cieszy mnie natomiast fakt, Ŝe coraz 
więcej jest „ulicznych” miejsc, gdzie organizuje się wyścigi. Wtedy 
publiki nie brakuje nigdy. Niestety nasz rejon jest trochę „zacofany”, 
jeśli chodzi o przeróbki samochodów i wyścigi. Większe miasta, jak 
na przykład Warszawa, Poznań czy Kraków to setki młodych ludzi, 
którzy mają podobną pasję do mojej. Wszyscy znamy się bardzo 
dobrze a kontakt utrzymujemy przez Internet no i oczywiście 
poprzez spotkania na zawodach. 
 
Pana dotychczasowe osiągnięcia? 
Oficjalnie startuję dopiero drugi rok w Pucharze Polski. Wcześniej 
szanse na jakąś wygraną były raczej znikome. Sam widzę, Ŝe powoli 
zaczynam gonić konkurencję. KaŜdy uczestnik pucharu co sezon 
modyfikuje sprzęt, aby wyniki były jeszcze lepsze. Niektórzy koledzy 
modyfikują auta, ale traktują szczegóły jako wielką tajemnicę, a inni 
mówią o tym oficjalnie. Na pewno jest to swego rodzaju manipulacja 
pozostałymi uczestnikami imprezy. W 2011 roku zająłem pierwsze 
miejsce w Czechach na największym zlocie BMW i wyścigach na ¼ 
mili – wygraną przyniósł mi 600-konnym BMW m6. Na swoim koncie 
mam teŜ drugie miejsce na imprezie w Katowicach na lotnisku 
Muchowiec oraz w ogólnej klasyfikacji Pucharu Polski w klasie DRAG 
RWD – napęd tylni, doładowany z pojemnością powyŜej 2,5 litra. 
Dodam, Ŝe w tej klasie startują juŜ potęŜne jednostki takie jak np. 
Porshe, czy typowo dragstery o mocach nawet 1000 koni. 
Niebywałym osiągnięciem, które dało mi kontakty z wieloma ludźmi, 
jest dla mnie zmontowanie pierwszego w Polsce 400 konnego BMW, 
w którym silnik pozostał seryjny. 
 
Plany na przyszłość? 
Plany mam wielkie... Przede wszystkim w tym roku moim 
marzeniem jest osiągnąć mistrza Polski przy parametrach: czas – 10 
sekund na 400 metrów. Przydałoby się teŜ profesjonalne miejsce na 
składowanie silników – moŜe kiedyś będzie to moje pięć minut i 
praca na przyszłość, kto wie. Na łamach GS chciałbym podziękować 
za wiarę we mnie moim rodzicom oraz dziewczynie. Ponadto 
dziękuję za wyrozumiałość moim sąsiadom, którzy często słyszą 
głośny układ wydechowy (śmiech Kamila). 

Rozmawiał Jan Baron 



5400 SEKUND, CZYLI GMINNA PIŁKA NOśNA W STATYSTYCE 

 

WALNE ZGROMADZENIE KLUBU LKS ZGODA ZAWADA KSIĄśECA 

 W dniu 17 marca br. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Klubu LKS Zgoda Zawada KsiąŜęca. W posiedzeniu tym 
brało udział 20 członków, głównie zawodników klubu, dokonano podsumowania działalności za ostatnie dwa lata. Sprawozdanie 
przedstawił dotychczasowy prezes klubu Ireneusz Białek, który w swym wystąpieniu skupił się głównie na sprawach 
finansowych oraz aspektach wychowawczych młodzieŜy, ze szczególnym uwzględnieniem druŜyny trampkarzy starszych. 
Dotychczasowy zarząd klubu otrzymał absolutorium i tym samym zakończył działalność.  
 W wyniku przeprowadzonych wyborów skład nowego Zarządu Klubu LKS „Zgoda” w Zawadzie KsiąŜęcej przedstawia się 
następująco: prezes klubu Mateusz Zdrzałek, wiceprezes Sebastian Wallach, członek zarządu Marian Gzuk, sekretarz Jan 
Baron, skarbnik Rafał Zdrzałek. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został wybrany Ireneusz Białek, a jej członkami Józef 
Zagola oraz Piotr Herud. 
 Na zakończenie obrad nowo wybrany prezes klubu podziękował za wybór i zapewnił zebranych, Ŝe będzie się starał by 
druŜyna, szczególnie druŜyna seniorów, osiągała takie wyniki, które dają jej awans do klasy B. 

Józef Zagola 
 

WALNE ZGROMADZENIE KLUBU LKS 1908 NĘDZA  

 W dniu 29 marca odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków  Ludowego Klubu Sportowego 1908 
Nędza, które otworzył  prezes ustępującego zarządu Gerard Przybyła. Następnie zgodnie z porządkiem obrad wybrano 
przewodniczącym zebrania Krystiana Okręta, który poprowadził dalsze obrady. 
 Na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielono jednogłośnie absolutorium ustępującemu zarządowi. Następnie przystąpiono 
do wyborów nowego zarządu na lata 2012-2014. Nowym prezesem zarządu został od wielu lat związany z klubem  w Nędzy 
Piotr Widera. Skład nowego zarządu przedstawia się następująco: prezes Piotr Widera, wiceprezes Krzysztof Sawoński,  
skarbnik Rafał Gwóźdź, sekretarz Wojciech Jamrozik. Na członków zarządu wybrano: Wernera Sławik, Zbigniewa Stukę, 
Romualda Gwóźdź, Damiana Czogallę oraz Jarosława Kałus. 

 

Gerard Przybyła

 
Szczebel 
rozgrywek 
 

 
Data 

 
Przeciwnicy 

 
Wynik 

 
Strzelcy bramek dla zespołów z 
Gminy Nędza 

V liga 
okręgowa 
K-ce III 
  
 
 

24.03.2012 Czarni 
Gorzyce 

LKS Górki 
Śląskie 

3 1 Krzysztof Śleziak 

24.03.2012 Naprzód 
CzyŜowice 

LKS 1908 Nędza 2 3 Bronisław Kłosek, Tomasz Wolski, 
Adrian Cichecki 

31.03.2012 LKS 1908 
Nędza 

Start Pietrowice 
Wielkie 

2 4 Przemysław Kośmider, Bronisław 
Kłosek 

31.03.2012 LKS Górki 
Śląskie 

Górki Pszów 0 3 - 

7.04.2012 Rymer Rybnik LKS Górki 
Śląskie 

5 0 - 

7.04.2012 Czarni 
Gorzyce 

LKS 1908 Nędza 0 1 Bronisław Kłosek 

14.04.2012 LKS 1908 
Nędza 

Górnik Pszów 4 2 Bronisław Kłosek, Michał Stroka, 
Tomasz Wolski, Przemysław Kośmider 

14.04.2012 LKS Górki 
Śląskie 

Silesia Lubomia 0 3 - 

18.04.2012 LKS 
KrzyŜanowice 

LKS Górki 
Śląskie 

9 0 - 

18.04.2012 Rymer Rybnik LKS 1908 Nędza 
 

2 3 Bronisław Kłosek, Tomasz Wolski 
(bramka samobójcza) 

21.04.2012 LKS 1908 
Nędza 

Silesia Lubomia 3 0 Bronisław Kłosek, Szymon Cichecki, 
Adam Baron 

21.04.2012 LKS Górki 
Śląskie 

Granica Ruptawa 
(Jastrzębie Zdrój) 

1 3 Tomasz Kosteczko 

Klasa C 
R-rz I 

14.04.2012 LKS 
Adamowice 

LKS Zgoda 
Zawada Ks. 

1 0 - 

14.04.2012 LKS Sparta 
Babice 

LKS Rudnik 1 3 Sebastian Zientek 

21.04.2012 LKS Zgoda 
Zawada Ks. 

LKS Raszczyce 0 3 - 

21.04.2012 LKS Sparta 
Babice 

LKS Bogunice 1 3 Sebastian Zientek 



 



ZAPRASZAMY NA… MAJ W GMINNYM CENTRUM KULTURY W NĘDZY 

2.05.2012 - plener malarski w Rudach. Zbiórka w GCK o godz. 9.45, powrót około 15.00. Opiekun: Joanna MuŜelak 
Uwaga: obowiązują wcześniejsze zapisy. Liczba miejsc ograniczona. 

17.05. godz. 18.00 - wieczór indyjski „Szczęśliwa wioska bengalska” - slajdowisko Darka Rusina. Zapraszamy na 
interesujące spotkanie z Indiami, krajem pełnym zapachów, muzyki i barw, niezliczonej ilości języków, religii i zwyczajów. O 
swojej fascynacji tym krajem, jego kulturze i religii opowie nam Dariusz Rusin – wielokrotny Mistrz Polski i Świata w 
kajakarstwie. Na spotkaniu będzie moŜna skosztować indyjskich potraw i tradycyjnej Masali Tea, wysłuchać gry na indyjskich 
instrumentach, a takŜe zakupić oryginalne indyjskie pamiątki. Wstęp: 2 zł. 

19-20.05.2012 - rajd rowerowy na Górę Św. Anny. Zapraszamy serdecznie młodzieŜ, dorosłych, rodziców z dziećmi (od lat 
12) do wzięcia udziału w VII Pielgrzymce Rowerzystów na Górę św. Anny. W programie msza św., zwiedzanie Bazyliki Św. Anny, 
amfiteatru oraz spotkanie z rowerzystami z innych miast. Zbiórka 19 maja (sobota) o godzinie 8.30. na parkingu pod sklepami w 
centrum (Nędza, ul. Jana Pawła II).Długość trasy około 42 km w jedną stronę. Koszt noclegu w sali 10 osobowej 16 zł, posiłki od 
11 zł do 23 zł w zaleŜności kto na co ma ochotę. Powrót 20 maja około godziny 17.00. Grupę poprowadzą opiekunowie 
pedagodzy z Raciborza. Zapisy i szczegółowe informacje pod nr tel. 517 333 445. Uwaga: zapisy  trwają tylko do 3 maja. 

23.05.2012 godz. 16.00. - program artystyczny z okazji Dnia Matki. Zapraszamy serdecznie wszystkich rodziców na 
program artystyczny z okazji Dnia Matki. Wystąpią uczestnicy zajęć prowadzonych przez  Gminne Centrum Kultury w Nędzy. 

24.05.2012 godz. 15.30-18.30. - warsztaty Decoupage’u w sali OSP przy ul. StraŜackiej 2.Warsztaty kierowane są do 
wszystkich osób, niezaleŜnie od wieku, jednak młodsze dzieci będą potrzebowały pomocy rodzica. Decoupage jest techniką 
ręcznego zdobienia przedmiotów przy uŜyciu serwetek, papierów oraz specjalistycznych preparatów. Dzięki tej technice moŜna 
odnawiać stare szkatułki, przerabiać pudełka i ozdabiać wszelkiego rodzaju przedmioty codziennego uŜytku. Zyskają one 
oryginalny wygląd i odzyskają dawno utracony blask. Podczas warsztatów będziemy uzyskiwać róŜne efekty ozdabiania: 
postarzania, spękań, cieniowania, przecierek. Wykonane przedmioty będzie moŜna zabrać do domu. Zapewniamy wszystkie 
materiały, prosimy natomiast o przyniesienie suszarki, fartucha oraz własnych przedmiotów, które chcecie ozdobić (moŜe to być 
nieszkliwiona doniczka, drewniane nielakierowane pudełko, pudełko po butach, drewniany wieszak).To moŜe być idealny prezent 
na Dzień Matki. Własnoręcznie zrobiony prezent daje więcej radości zarówno obdarowanemu jak i darującemu! Liczba miejsc 
ograniczona. Obowiązują wcześniejsze zapisy! Warsztaty są bezpłatne a poprowadzi je Edyta Pala.  

 Gimnastyka dla kaŜdego C A L A N E T I C S - poniedziałek i czwartek, godz.18.40-19.20. Dodatkowo AEROBIK - poniedziałek 
i czwartek, godz. 18.20-19.20. Miejsce: sala OSP Nędza. Wszelkie informacje pod numerem telefonu 607 65 89 65. 
Wymagane: zmienne obuwie sportowe, karimata lub ręcznik. 

 



Z śYCIA GMINY 

 W marcu Biblioteka Publiczna w Nędzy zorganizowała Gminny 
Konkurs Recytatorski dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjum pod patronatem Wójta Gminy Nędza. W 
konkursie wzięło łącznie udział 38 małych i duŜych recytatorów z terenu 
gminy. Z tej okazji biblioteka zamieniła się w scenę, na której mieli okazję 
występować nasi artyści. Dzieci recytowały m.in. wiersze: DuŜe buty, 
Lody na patyku, W aeroplanie, Cuda i dziwy, Ballada o trzęsących się 
portkach oraz wiele innych znakomitych utworów. Uczestnicy występowali 
w pięknych galowych strojach oraz w przebraniach dostosowanych do 
rodzaju wykonywanego utworu. Laureatami konkursu dla dzieci 
przedszkolnych i szkół podstawowych w kategorii klas I-III zostały: I miejsce Nadia Wiesner, II miejsce Patrycja Paszenda, 
III miejsce Magdalena Kunicka; w kategorii klas IV-VI i gimnazjum: I miejsce zdobyła Vanessa Stuka, II miejsce Wiktoria 
Achtelik, III miejsce Hanna Czogalik.  

 Wszystkim uczestnikom konkursu zostały wręczone dyplomy oraz nagrody ksiąŜkowe. Organizator 
konkursu składa serdeczne podziękowania Wójtowi Gminy Annie Iskale za wsparcie finansowe, jurorom za 
podjęcie się trudu ocenienia artystów oraz wszystkim nauczycielom za przygotowanie uczniów do udziału w 
tymŜe konkursie.                    GBP w Nędzy, Katarzyna Machecka 
 
 30 marca w Gminnym Centrum Kultury odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie nagród 
laureatom Konkursu Ozdób Wielkanocnych pod patronatem Wójta Gminy. Pomysł na tego typu konkurs urodził 
się w głowie Eleonory Czekały i Stanisławy Spychała-Walenko, natomiast jego organizacji podjęło się 
Gminne Centrum Kultury oraz Stwarzyszenie Kobiet Aktywnych w Nędzy. Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne 

nagrody, m.in. ksiąŜki, audiobooki, materiały plastyczne. Uroczystości towarzyszył występ 
zespołu kameralnego Ad Libitum Bazyliki NNMP w Pszowie. Nagrody i wyróŜnienia w 
kategoriach: pisanka wielkanocna techniką tradycyjną i nowatorską, palma wielkanocna i 
ozdoba wielkanocna (ozdoby tradycyjne i nowatorskie oraz kartka świąteczna) przyznawała 
komisja w składzie: Stanisława Spychała-Walenko - technik plastyk, Joanna MuŜelak – 
animator sztuki, Edyta Pala - nauczyciel techniki. 

Szczegółowa lista nagrodzonych prezentowana jest na stronie internetowej GCK w 
Nędzy: www.kulturanedza.blogspot.com. Natomiast redakcja GS chciałaby tylko podkreślić, Ŝe 

na ręce ElŜbiety Kocem i Eleonory Czekały została wręczona nagroda specjalna za całokształt twórczości artystycznej.    (j.b.) 
 

 13 kwietnia w Gminnej Bibliotece Publicznej miało miejsce 
spotkanie autorskie z twórcami Zeszytów Społeczno-Historycznych 
Gminy Nędza. Nasi goście panowie: Henryk Postawka, Krystian 
Okręt, Leon Wolnik i Jan Baron przybliŜyli przybyłym historię Nędzy 
oraz w ciekawy sposób przedstawili róŜne zwyczaje i wydarzenia, które 
miały miejsce w naszej małej ojczyźnie w przeszłości. Spotkania 
podzielono na 2 etapy. Pierwsze było przeznaczone dla uczniów ZSG z 
Nędzy, a drugie dla dorosłych mieszkańców. Oba były prowadzone 
gwarą, co bardzo podniosło ich atrakcyjność. Panowie nie są 
historykami, historią Nędzy zajmują się z pasji, ale to dzięki nim 
historia naszej gminy nigdy nie ulegnie zapomnieniu.  
 GBP w Nędzy składa podziękowania Wójtowi Gminy Nędza za wsparcie rzeczowe spotkania, pasjonatom za bezpłatne 
przeprowadzenie prelekcji oraz przybyłym gościom za udział w tym spotkaniu.          GBP w Nędzy, Katarzyna Machecka 

PRZED WIELKANOCOM 
Iryna: Och Marija, coś tako obładowano dyć se zadźwigosz? 
Marija: Witej! Pokupiyłach trocha zajonczkow, czekulad, jajec i apluzinów. No i trocha jeszcze inszego towaru na świynta. 
Iryna: Na co ci tela? Cołko wieś obdzielisz. 
Marija: Przijadom moje charpagany na dwa tydnie i bydzie nas mocka doma. 
Iryna: To wiela to ich mosz, bo moŜno od obu przijadom? 
Marija: Ja, wszyscy. Mom ich sześć i nas sześć, to patrzej wiela nas bydzie! 
Iryna: To rychtyk bykniesz miała wesoło doma. 
Marija: Tak się to zdo, polecom się myć do rzyki we wielki piontek to trza co na łonka pociepać. We sobota te małe idom 
całować Ponboczka tyŜ co trza poradzić pod krziŜ. We niedziela zając pod krzokami, no i jeszcze sikanie a doma sztyry dziochy. 
Iryna: Jo choć nie musza tela szykować, choć tyn mój pachoł tyŜ czeko na zająca i dycko mu tam coś podraŜa pod dźwiyrza. 
Marija: Wiym Iryna jako majom uciecha jak lotajom po zegrodzie, zaglądają pod koŜdy krzok i skłodajom na kupka. Chłopom 
domy pod krzok flaszeczka, a dziochom parfiny. 
Iryna: Wszystko to je fajne, ale roboty to mosz moc. 
Marija: Jakoś to bydzie, dziochy pomogom, upiecza blacha ze sytym i makym, jako buchta, kaczka loce po placu, królik we 
klotce, a woszt u masorza. 
Iryna: Do nas trzech se nie opłaci tela Kupia trocha we sklepie, upiecza jako babka a w pyndziałek idymy juŜ na obiod do Kristy. 
Marija: My se tak klachomy i klachomy a jo mom obiod na blasze. To se trzimej, moŜno se jutro spotkomy. 
Iryna: To wesołych, zdrowych świąt i mokrego pyndziałku! 
Marija: Jo wom tyŜ Ŝycza to samo.                  Eleonora Czekała 



KARTY Z HISTORII… KALENDARIUM DZIEJÓW GMINY NĘDZA (CZ. III) 
Sołectwo: NĘDZA 

 
 Redakcja Gazety Samorządowej kontynuuje cykl „Kalendarium dziejów Gminy Nędza” przedstawiający historię 
poszczególnych sołectw w datach. 

 
Opracowanie Krystian Okręt 

DATA WYDARZENIA 

7 X 1937 Proboszczem zostaje Guido Kalka przybyły z Bytomia. 

VIII 1939 Koncentracja wojsk niemieckich przed uderzeniem na Polskę. 

1 IX 1939 Wybuch II wojny światowej. 

1942 Spalenie karczmy Ŝydowskiej przez nazistów. 

X 1942 Siostry zakonne opuszczają klasztor i zamieszkują Dom Parafialny obok kościoła. 

29 I 1945 Wkroczenie Armii Czerwonej do wsi od strony Rogola. 

15 II – 1 IV 1945 Ewakuacja przez wojska radzieckie ludności do Kuźni Raciborskiej i Rud za linię frontu, która 
przechodziła przez wieś. Na Małej Nędzy znajdowały się silne umocnienia niemieckie. 

16 IV 1945 Początek operacji berlińskiej Armii Czerwonej. 

8 V 1945 Kapitulacja III Rzeszy. Koniec II wojny światowej. 

1945 Sołtysem zostaje Józef Klima (bezpartyjny). Nędza naleŜy do gminy Markowice. 

1945 Ludność Nędzy liczy 1593 mieszkańców. W tym: zaledwie 141 męŜczyzn, 574 kobiety, dzieci do lat 14-
stu – 656, powyŜej 14-stu – 222. 

V 1946 Siostry zakonne powracają do swego klasztoru. 

VI 1946 Parafię opuszcza ks. Guido Kalka. Zastępuje go neoprezbiter ks. Wycisk z Grzegorzowic. 

30 VI 1946 Referendum ludowe. Sławetne glosowanie 3 X TAK. 

IX 1946 Zakonnik o. Józef Walter zostaje proboszczem. 

19 I 1947 Sfałszowane przez komunistów wybory so Sejmu Ustawodawczego. 

30 IV 1948 Proboszczem zostaje ks. Jan Gonszczyk, który przybywa z Gliwic. 

9 VII 1948 Ukończenie malowania kościoła ciekawymi malowidłami przez Rudolfa Rufina z Rydułtów. 

1949 Siedmioklasowa szkoła podstawowa zlokalizowana jest w dwóch budynkach. Kierownik A. Szop.  

1949 Zakłady roszarnicze przejmują patronat nad LZS „Włókniarz” Nędza. 

28 X 1950 Wymiana pieniędzy. Zakaz posiadania walut obcych, złota i platyny. 

24 II 1954 Na mocy uchwały Rady Państwa zlikwidowano gminy i powołano do Ŝycia gromady. Utworzono 
gromadę Nędza, do której włączono Górki. 

3 VIII 1954 Siostry zakonne zostają wysiedlone do obozów pracy. 

5 XII 1954 Wybory do Gromadzkich Rad Narodowych.  

VIII 1955 Szkoła w Nędzy zostaje podzielona na dwie odrębne jednostki z odrębnymi kierownictwami. 
Kierownikiem SP nr 1 zostaje Lesław Kaszuba a SP nr 2 Hubert Wolny. 

21 I 1957 Siostry zakonne wracają do Nędzy i zamieszkują najpierw u rodziny Heisenberg, a następnie w 
wynajętym domu przy obecnej ul. Pomiarowej. 

2 II 1958 Wybory do Gromadzkich Rad Narodowych. Organem zarządzająco-wykonawczym zostaje prezydium 
rady z przewodniczącym na czele. 

1960 Do gromady Nędza zostają przyłączone Szymocice. 

16 IV 1961 Wybory do Gromadzkich Rad Narodowych. Przewodniczącą prezydium Adelajda Miczajka. 

1963 Sprowadzenie trzech dzwonów do kościoła parafialnego. 

30 V 1965 Wybory do Gromadzkich Rad Narodowych. Przewodniczącym prezydium Wilhelm Bizoń. 

18-19 VII 1965 Nawiedzenie kopii cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. 

1968 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2, której nadano im. Powstańców Śląskich. 

VIII 1968 Koncentracja wojsk radzieckich w lasach wokół Nędzy. 

21 VIII 1968 Wkroczenie do Czechosłowacji wojsk ZSRR, polskich, węgierskich, bułgarskich i NRD-owskich. 



Z śYCIA GMINNYCH SZKÓŁ 

 29 marca 2012 r. w ZSO w Rudach odbył się XI Międzyszkolny Konkurs Recytatorski 
pt. Przyjaźń w świecie dziecka. W konkursie wzięli udział uczniowie klas I-III ze szkół w 
Rudach, Kuźni Raciborskiej, Zawadzie KsiąŜęcej, Raszczycach i Adamowicach. Najlepsze 
okazały się uczennice z ZSP w Zawadzie KsiąŜęcej, które zajęły większość miejsc na podium. 
Pierwsze miejsce zajęła Milena Piechula, a trzecie Wiktoria Wałach. Uczennice 
przygotowała Małgorzata Dzumyk.   ZSP w Zawadzie Ks., Małgorzata Dzumyk 

 
 Święta Wielkanocne są niezwykle barwne i towarzyszy im wiele religijnych i ludowych 
obrzędów. O wielu obyczajach pamiętamy takŜe dzisiaj. Dzięki nim świąteczne dni są bardziej 
radosne. Ale te stare zwyczaje właściwie juŜ zanikają, dlatego naleŜy je pielęgnować i 
przekazywać z pokolenia na pokolenie. 
 W związku ze zbliŜającymi się Świętami Wielkanocnymi nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej ZSG w Nędzy Barbara 
Rerich i Agnieszka Grzybowska postanowiły zorganizować Wielkanocne warsztaty plastyczne. W ciągu kilku dni uczniowie 
własnoręcznie ozdabiali jajka róŜnymi technikami, wykonywali przepiękne kartki wielkanocne. Do warsztatów chętnie 
zaangaŜowali się równieŜ rodzice.  
 W piątek 16 marca Katarzyna Popow i Ewelina Czogała uczyły dzieci 
jak wykonać palmę wielkanocną. 21 marca z kolei Edyta Pala pokazywała 
dzieciom jak wykonać nietypową ozdobę wielkanocną. Wielkie jajo wykonane z 
bibuły dzieci ozdabiały piórkami, koralikami, guzikami. Udział w warsztatach był 
dla uczniów nie tylko lekcją o zwyczajach regionalnych, ale równieŜ wspaniałą 
zabawą i okazją do rozwijania swoich zdolności plastycznych. Dzieci pracowały z 
wielkim zaangaŜowaniem i zapałem. Wiele prac zostało przekazane na konkursy 
wielkanocne odbywające się na terenie naszej gminy i powiatu.   
 Krzewienie tradycji i zwyczajów ludowych wśród dzieci to zadanie, które 
ZSG w Nędzy realizuje juŜ od kilku lat poprzez organizowany na terenie szkoły 
Gminny Konkurs Kroszonkarski i ścisłą współpracę z Muzeum w Raciborzu. 
Wielkanocne warsztaty plastyczne to kolejna forma krzewienia tradycji, a co najwaŜniejsze sposób na zaangaŜowanie w Ŝycie 
szkoły rodziców naszych uczniów. Postaramy się, by wpisały się one na trwałe w kalendarz wydarzeń szkolnych i stały się 
tradycją. Uczniowie i wychowawczynie klas drugich składają serdeczne podziękowania Edycie Pali, Katarzynie Popow i 
Ewelinie Czogała za poświęcony czas i zaangaŜowanie w ten projekt.       ZSG w Nędzy, Barbara Rerich 
 
 
 W roku 2012 Uczniowski Klub Sportowy Zryw przy 
ZSG w Nędzy po raz drugi z rzędu moŜe pochwalić się 
sukcesem w postaci dofinansowania na zajęcia pływania dwa 
razy w tygodniu na pływalni Elektrowni Rybnik. Spośród 
1000 złoŜonych projektów do Ministerstwa Sportu i Tyrystyki 
z całej Polski wniosek złoŜony przez Sylwestra Bobrzika 
oraz Elwirę Krentosz znów uzyskał uznanie wśród 
rozpatrujących wnioski. Program UKS Zryw nosi nazwę 
Zajęcia sportowe dla wszystkich. Składają się nań: wyjazdy 
na basen w kaŜdą środę i piątek, zajęcia dodatkowe z piłki 
ręcznej, piłki noŜnej, piłki siatkowej oraz tenisa stołowego. Z projektu tego korzystają całkowicie bezpłatnie dzieci z terenu 
gminy. W pierwotnej wersji wniosek projektu opiewał na 35.000,00 zł, jednakŜe ze względu na powszechnie panujący kryzys 
oraz Euro 2012 ministerstwo zmniejszyło dotację o około 30%. W końcowym efekcie projekt UKS Zryw przy ZSG w 
Nędzy zatwierdzony został w kwocie 25.000,00 zł (80% kwoty finansuje MSiT, 20% jako wkład własny zapewniła Gmina Nędza). 
W wyniku cięcia kosztów przez MSiT UKS Zryw szuka prywatnych sponsorów. W skład zarządu UKS Zryw wchodzą: prezes 
Sylwester Bobrzik, wiceprezes Maria Czerwińska, sekretarz Agnieszka Sienczak, skarbnik Ilona Sadowska, obsługa 
księgowa Elwira Krentosz.          ZSG w Nędzy, Sylwester Bobrzik 
 
 TuŜ przed Dniem Ziemi w ZSP w Babicach odbył się X Międzygminny 
Konkurs Ekologiczny dla uczniów klas I – III oraz VIII Gminny Konkurs Ekologiczny 
dla przedszkolaków. Uczniowie rozwiązywali quiz, odgadywali zagadki oraz śpiewali 
piosenki o treści ekologicznej przygotowane w swoich szkołach. Przedszkolacy 
układali puzzle, rozpoznawali owoce i warzywa po smaku, kolorowali oraz 
przedstawili wcześniej wykonany plakat promujący ekologię. I miejsce w szkole 
zajęli uczniowie z ZSG w Nędzy. W przedszkolu wszyscy okazali się najlepsi.  
 Uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody, które zostały ufundowane przez 
Wójta Gminy Nędza, Nadleśnictwo Rudy Raciborskie oraz firmę Naprzód. Atrakcją 
dla wszystkich był wspólny poczęstunek, który ufundował Prezes firmy Mantrans 
Marek Małek. Do urozmaicenia spotkania przyczyniła się równieŜ Biblioteka 
Publiczna w Babicach, zapraszając pracownika Państwowej Zawodowej StraŜy 
PoŜarnej Jana Makowiaka, który opowiedział dzieciom o działaniach straŜy w dziedzinie ekologii. Największe zainteresowanie 
okazały najmłodsze dzieci, które zadawały pytania, dzieliły się własnymi wraŜeniami i po kolei przymierzały hełm straŜacki. 
Mamy nadzieję, Ŝe wszyscy świetnie się bawili, a przy okazji zgłębili wiedzę z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego ziemi. 
 Dyrektor szkoły Hanna Kowalska serdecznie dziękuje wszystkim sponsorom.        ZSP w Babicach, Małgorzata Kocjan 
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WIOSNA 

Pierwiosnki głowy wychylają 
Krokusy suknie rozwijają 
Trawa zielony dywan rozwija 
Stokrotki wzory białe układają 
Ptaki w około ćwierkają 
Bociany do domów wracają 
Słońce świeci radośniej 
Wiosnę wita razem z nami 
 

Eleonora Czekała 

 

SESJA W PIGUŁCE 

 27 marca 2012 roku na sesję Rady Gminy przybyło 13 radnych, nieobecny Rafał Lincner. Wójt Gminy Nędza oraz 
przewodniczący Rady Gminy złoŜyli informację o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym. 
 Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Józef Zagola odczytał treść protokołu z wyborów uzupełniających z dnia 
11.03.2012 r. i wręczył Pani Beacie Widerze zaświadczenie o wyborze na radnego Rady Gminy Nędza. Przewodniczący Rady 
odczytał treść ślubowania, po odczytaniu Pani Beata Widera odpowiedziała słowami „Ślubuje, tak mi dopomóŜ Bóg”. 
 Pierwsza uchwała na sesji w dniu 27 marca br. dotyczyła wyraŜenia zgody przez radnych na zakup nieruchomości 
stanowiących trzy działki w sołectwie Ciechowice. Grunty te są niezbędne do wykonania inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej. 
 Wszyscy zgromadzeni radni poparli "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Nędza w roku 2012". Jak tłumaczyła Wójt Gminy uchwała wynika z nowych obowiązków nałoŜonych 
na gminy, wiąŜe się to równieŜ z dodatkowymi kosztami: odpłatność za sterylizację, kastrację psów oddawanych do schroniska. 
Ustawa narzuca równieŜ gminom zabezpieczenie miejsca dla zwierząt w razie powodzi czy na wypadek rehabilitacji; jest 
podpisana umowa z rolnikiem, który w razie potrzeby przyjmie zwierzęta do swojego gospodarstwa; dokarmianie bezdomnych 
kotów. W praktyce całodobowa pomoc lekarska będzie polegała na tym, Ŝe kaŜdy mieszkaniec będzie mógł zgłosić problem 
bezdomnego psa pracownikowi Urzędu Gminy.         
 Radni 14 głosami za opowiedzieli się w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od ceny sprzedaŜy lokali 
mieszkalnych wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego.   
 Jednogłośnie radni podjęli uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Spraw Społecznych i 
Bezpieczeństwa oraz ustalenia przedmiotu i zakresu jej działania. Przewodniczący Rady poinformował radnych, Ŝe uchwała jest 
konsekwencją złoŜenia w dniu 26.03.2012r w Biurze Rady deklaracji Pani Beaty Widera. 
 Radni dokonali zmiany "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok ". 
Zmiana związana jest z dofinansowaniem szeregu dodatkowych pozalekcyjnych zajęć realizowanych przez Gminne Centrum 
Kultury oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Nędzy i z przekazaniem na ten cel dotacji. 
 Sesja ta przyniosła zmianę uchwały budŜetowej na 2012 rok oraz zmianę wieloletniej prognozy finansowej, gdzie 
zmiana dotyczy kanalizacji, zmienione zostały kwoty w 2014 i 2015 roku. Skarbnik Gminy omówiła zmiany w uchwale 
budŜetowej: dofinansowanie do zakupu energii na boisku ORLIK; przekazanie środków z wydzielonego rachunku na stołówki ZSP 
Babice; przekazanie środków z WFOŚ na zieloną szkołę; przekazanie z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
kwoty 3.000,00 zł na dotację. 
 Wszystkie protokoły z sesji Rady Gminy Nędza moŜna znaleźć na stronie internetowej 
http://bip.nedza.pl/rada/sprawozdania.htm.          (j.b.) 

POWSZECHNA SAMOOBRONA, OBRONA CYWILNA 
I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE A EDUKACJA SPOŁECZEŃSTWA W ZAKRESIE OCHRONY LUDNOŚCI 

Jedną z wielu funkcji państwa jest zapewnienie obywatelom podstawowych warunków ochrony przed potencjalnymi i 
realnymi zagroŜeniami. I chociaŜ zadania te w większości przypadków pozostają w gestii administracji samorządowej (przede 
wszystkim) oraz organów władzy, administracji, organizacji społecznych i podmiotów gospodarczych, to duŜą rolę w tych 
dziedzinach przypisuje się obywatelom - kaŜdemu z Was. 
 Zasadniczą cechą nowoczesnej cywilizacji jest gwałtowny postęp w wielu dziedzinach, w tym w dziedzinie nauki i techniki. śyjemy w 
czasach, kiedy rozwój wielu dziedzin naukowych i towarzyszący im postęp techniczny wpływa bezpośrednio na realia codziennego Ŝycia 
człowieka i coraz bardziej warunkuje jego istnienie. Osiągnięcia nauki i techniki umoŜliwiają człowiekowi realizowanie wielu celów Ŝyciowych, 
dzięki czemu moŜe on w coraz większym stopniu przekształcać warunki społeczne w swoje bezpośrednie środowisko Ŝycia.  

Zmiany zachodzące ustawicznie w warunkach Ŝycia współczesnego człowieka, które przecieŜ sam najczęściej tworzy, 
stawiają jednak przed nim wciąŜ nowe i coraz większe wymagania. Czasy, w których Ŝyjemy wymuszają potrzebę rozwoju 
pewnego poziomu świadomości oraz określonego sposobu działania człowieka. Zaznacza się wręcz nowa jakość rozwoju 
umysłowego człowieka, wzrasta poziom jego aspiracji społecznych i osobistych, zmienia się rozwój motywacji w działaniu oraz 
podnosi się jego ogólna kultura Ŝycia w tym równieŜ na wsi. śycie współczesnego człowieka pod względem bezpieczeństwa musi 
być znacznie bardziej świadome niŜ było to w przeszłości. 
 Minęły czasy, gdy do działalności zawodowej, społecznej lub prywatnej wystarczyła dobra wola jednostki, gdy 
ograniczano się do posługiwania się opinią lub radami specjalistów w tych dziedzinach lub bezpieczeństwo było „sterowane 
odgórnie”. Coraz bardziej niezbędna do działania kaŜdego człowieka staje się wiedza społeczna, ekonomiczna i obronna a w 
szczególności wiedza ochronna dla samego siebie. Wiedza obronna i ochronna coraz częściej zajmuje jedną z priorytetowych 
pozycji. Konieczne staje się posiadanie odpowiednich umiejętności działania oraz znajomość właściwych metod i środków 
osiągania poŜądanych celów społecznych dla poprawy bezpieczeństwa lokalnej społeczności i samego siebie. Tym samym, jak 
nigdy dotąd, elementy wiedzy o świecie, państwie i jego systemie obronnym ochrony ludności stają się sprawą szczególnie 
waŜną dla kaŜdego człowieka. Dlatego zachęcam do korzystania z wiedzy zawartej na stronie internetowej Urzędu Gminy Nędza 
w zakładce „bezpieczeństwo”.   
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nędzy 


