
 GAZETA 

S A M O R Z Ą D O W A 
         ISSN 2081-0202 

GMINY NĘDZA 
 

Babice * Ciechowice * Górki  Śląskie * Łęg * Nędza * Szymocice * Zawada KsiąŜęca 

 

STATYSTYKA REJESTRACJI ZDARZEŃ W EWIDENCJI LUDNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2012 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Informacja: Maria śyła 
 

STATYSTYKA REJESTRACJI ZDARZEŃ W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO NA DZIEŃ 30.06.2012 r. 

 
Informacja: Krystyna Tront 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 I półrocze 
2012 

 
Liczba ludności w Gminie Nędza: 

� Nędza 
� Górki Śląskie 
� Babice 
� Zawada KsiąŜęca 
� Ciechowice 
� Łęg 
� Szymocice 

 

 
7.340 
3.415 
933 
885 
831 
482 
471 
323 

 
7.273 
3.384 
919 
883 
825 
487 
464 
311 

 
7.183 
3.344 
921 
864 
816 
483 
451 
304 

 
7.107 
3.284 
935 
865 
804 
474 
444 
301 

 
7.123 
3.290 
954 
872 
802 
472 
441 
292 

 
7.136 
3.309 
963 
866 
792 
473 
442 
291 
 

 
7.167 
3.308 
986 
861 
797 
469 
443 
297 

 
7.134 
3.291 
993 
856 
789 
465 
443 
297 

Ogólna liczba urodzeń 
w  Gminie Nędza 

58 52 47 59 49 56 69 30 
 

Ogólna liczba zgonów 
w Gminie Nędza 

56 56 83 70 56 65 50 26 

Liczba wydanych  
dowodów osobistych 
w Gminie Nędza 

550 785 1437 547 358 425 560 330 
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Zawarte małŜeństwa 
� konkordatowe 
� cywilne 
� zawarte za granicą, 

a wpisane do polskich ksiąg 
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Liczba zarejestrowanych aktów urodzeń 
sporządzonych za granicą 

4 4 11 15 5 5 9 3 
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ZMIANA GODZIN PRACY URZĘDU GMINY W NĘDZY 

 Od dnia 9 lipca 2012 roku do dnia 31 sierpnia 2012 roku zarządzeniem Wójt Gminy Nędza ustalił nowe 

godziny rozpoczynania i kończenia pracy w Urzędzie Gminy w Nędzy w sposób następujący:  

poniedziałek - od 700 do 1600 - 9 godzin, 

wtorek - od 700 do 1500 - 8 godzin, 

środa - od 700 do 1500  - 8 godzin, 

czwartek - od 700 do 1500 - 8 godzin, 

piątek - od 700 do 1400  - 7 godzin. 

 
Wójt Gminy Nędza Anna Iskała 



OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY
 
OBOWIĄZEK WYKASZANIA 
Przypomina się mieszkańcom gminy – właścicielom nieruchomości o obowiązku utrzymania czystości i porządku na 
terenie nieruchomości. Proszę mieszkańców o podjęcie działań zapobiegawczych, w szczególności wykoszenie traw 
i chwastów. 
 
PRZETARG NA GRUNTY 
1. Wójt Gminy Nędza ogłosił pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaŜ nieruchomości niezabudowanej 

połoŜonej w Nędzy przy ul. Jana III Sobieskiego 53 stanowiącej działkę nr 1099/3 o powierzchni 0,3949 ha. 
Cena wywoławcza wynosi 176.000,00 złotych brutto, natomiast wadium to 17.600,00 złotych. Przetarg 
odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2012 r. o godz. 1100 w budynku Urzędu Gminy Nędza, ul. Jana III Sobieskiego 
5 (sala narad).  

2. Wójt Gminy Nędza ogłosił pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaŜ nieruchomości niezabudowanej 
połoŜonej w Górkach Śląskich przy ul. Ofiar Oświęcimskich stanowiącej działkę nr 197/7 o powierzchni 0,1052 
ha. Cena wywoławcza wynosi 62.000,00 złotych brutto, natomiast wadium to 6.200,00 złotych. Przetarg 
odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2012 r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Gminy Nędza, ul. Jana III Sobieskiego 
5 (sala narad).  

3. Wójt Gminy Nędza ogłosił pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaŜ nieruchomości niezabudowanej 
połoŜonej w Górkach Śląskich przy ul. Ofiar Oświęcimskich stanowiącej działkę nr 197/5 o powierzchni 0,0878 
ha. Cena wywoławcza wynosi 52.000,00 złotych brutto, natomiast wadium to 5.200,00 złotych. Przetarg 
odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2012 r. o godz. 1100 w budynku Urzędu Gminy Nędza, ul. Jana III Sobieskiego 
5 (sala narad).  

4. Wójt Gminy Nędza ogłosił pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaŜ nieruchomości niezabudowanej 
połoŜonej w Nędzy przy ul. Dębowej stanowiącej działkę nr 899/23 o powierzchni 0,0736 ha. Cena wywoławcza 
wynosi 50.000,00 złotych brutto, natomiast wadium to 5.000,00 złotych. Przetarg odbędzie się w dniu 31 
sierpnia 2012 r. o godz. 1200 w budynku Urzędu Gminy Nędza, ul. Jana III Sobieskiego 5 (sala narad). 

  
BUDOWA KANALIZACJI 
W wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków 
na terenie Gminy Nędza – etap I sieć kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Nędza i Ciechowice – zad. 1 – 
Ciechowice – część 1 - ulica Melioracyjna” wybrano ofetę Przedsiębiorstwa Usługowego „BORBUD” sp. z o.o. z 
siedzibą w Raciborzu. Zadanie obejmuje: budowę sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV DN 200 w ulicy 
Melioracyjnej, budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej w granicy nieruchomości (3 sztuki) oraz przebudowę 
nawierzchni w zakresie przedmiotowej ulicy (od ul. Dojazdowej do ul. Kosmonautów) na długości 148 metrów w 
pasie szerokości 3,5 m. Cena wykonania to kwota 220.396,27 zł brutto. Umowa z wykonawcą została podpisana 
17 lipca, natomiast plac budowy przekazano wykonawcy 26 lipca br. 
 W związku z rozpoczęciem prac budowlanych dla tej inwestycji Gmina Nędza jako inwestor informuje 
mieszkańców, iŜ w okresie od 26 lipca do 15 września br. wystąpią utrudnienia w ruchu w Ciechowicach na 
ulicach: Melioracyjna, Kosmonautów i Dojazdowa. 
 
PROMOCJA GMINY 
W ramach działań promujących gminę, Gmina Nędza udostępnia mieszkańcom i turystom 
ilustrowane foldery, w których moŜna znaleźć informacje o wydarzeniach kulturalnych i 
atrakcjach turystycznych naszej gminy, ciekawostki historyczne na temat powstania 
poszczególnych sołectw, praktyczne wskazówki o bazie sportowo – rekreacyjnej oraz 
informator o numerach telefonów najwaŜniejszych instytucji i punktów zdrowia w gminie. 
Bogato ilustrowany folder został wydany w celu pokazania piękna przyrody i urokliwych 
zakątków Gminy Nędza. Foldery dostępne są w siedzibie urzędu gminy. 

PROPOZYCJE ZMIAN W DOCHODACH SAMORZĄDÓW 
Na posiedzeniu Komisji Rządu i Samorządu Terytorialnego związki samorządowców 
przedstawiły propozycje uzdrowienia stanu finansów jednostek samorządu terytorialnego 
(JST). Samorządowcy wyliczali przyczyny obecnych problemów finansowych wynikające 
m.in. z niezapewniania przez rząd środków na nowe zadania własne jakie nakłada na gminy. Oszacowane przez 
instytucje bankowe skutki finansowe tych działań, za które w większości odpowiada nasz rząd, wynoszą rocznie co 
najmniej 8 mld złotych. Samorządowcy w celu uzdrowienia finansów gmin proponują rządowi przede wszystkim 
przekazywanie nowych zadań JST w następującej kolejności: rzetelna wycena kosztów zadania i projekt ustawy, 
który zapewni JST środki na realizację tych zadań, a dopiero potem zrzucanie na barki JST dodatkowych zadań 
własnych. Póki co resort finansów unika debaty na ten temat. 



ZNANI I NIEZNANI Z GMINY NĘDZA – MARIA BADURA 

Prawie juŜ 20 lat, bo od 1994 r., jest Pani prezesem 
Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Zawadzie 
KsiąŜęcej z siedzibą w Ciechowicach. Jak to się stało, 
Ŝe kobieta podjęła się zarządzania taką instytucją? 
Poprzedni prezesi albo poszli na emeryturę, albo poszli do 
łatwiejszej pracy. Nie moŜna było zostawić zgranej załogi na 
bruku i doprowadzić spółdzielni do rozwiązania. Załoga mnie 
zmobilizowała i tak się stało. Zdarzały się nieprzespane 
noce, ale „prawdopodobnie stres przedłuŜa Ŝycie”! 

Kto i kiedy załoŜył spółdzielnię? 
Z dokumentacji wynika, Ŝe spółdzielnię załoŜono w 1976 
roku, a zespół załoŜycielski składał się z 10 członków, tylu 
musiało ich być, aby załoŜyć spółdzielnię. Z Zawady Ks. 
było 3 członków, z Ciechowic równieŜ 3, z Łęgu 4 (4 
kobiety!). Mocą uchwały zebrania organizacyjnego przyjęto 
statut spółdzielni. Mieszkańcy nazwali ją kołchozem, choć 
organizacyjnie niewiele miała wspólnego z „ruskim” 
kołchozem. Spółdzielnia zajmowała się prowadzeniem 
zespołowej produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz 
prowadzeniem zakładu remontowo-budowlanego. 
Spółdzielnia się rozwijała. Pod koniec lat 80-tych liczyła 105 
członków. 

Jakie były i są prawa i obowiązki członków? Jakie są 
zasady działania spółdzielni? 
Spółdzielnia jest dobrowolnych zrzeszeniem o 
nieograniczonej liczbie osób i zmiennym funduszu 
udziałowym. Podstawą działalności spółdzielni jest osobista 
praca członków oparta o statut spółdzielni. Czas działania 
spółdzielni jest nieograniczony. Przedmiotem działalności 
gospodarczej spółdzielni jest prowadzenie wspólnego 
gospodarstwa rolnego. Członek wnosi wpisowe, wkład 
gruntowy, pracę w spółdzielni, przestrzega zasad zgodnie ze 
statutem i uchwałami. Członek spółdzielni posiadający 
wkład gruntowy moŜe wystąpić ze spółdzielni za pisemnym i 
rocznym wypowiedzeniem. UŜytkowanie przez spółdzielnię 
wkładów gruntowych jest odpłatne. Członek spółdzielni ma 
prawo pracować stosownie do potrzeb wynikających z 
planów gospodarczych spółdzielni. Otrzymuje 
wynagrodzenie za pracę w postaci udziału w podziale 
dochodu stosownie do wkładu pracy. Ma równieŜ prawo 
brać udział w walnych zgromadzeniach. 

Czym dysponuje obecna spółdzielnia? 
Mienie RSP to głównie: warsztat mechaniczny, garaŜe na 12 
stanowisk, budynek administracyjny, stacja paliw dla 
własnych potrzeb, bukaciarnia oraz obora na 110 stanowisk. 
Mamy maszyny rolnicze, tj. ciągniki, traktory, wóz paszowy, 
warsztat napraw przystosowany do prowadzenia tej 
działalności i obowiązkowych pracowników. 

Jak wygląda kadra pracownicza tej instytucji? 
Do pracowników ze staŜem ponad 30-letnim naleŜą: 
Zdzisław Tambor (traktorzysta), Maria Ryszka (główna 
księgowa) oraz Maria Badura (prezes). Prezesami 
spółdzielni od daty załoŜenia byli kolejno: Wener Czogala 

(załoŜyciel i dwukrotny prezes, zawadzianin), Tadeusz 

Sędzielewski (mieszkaniec Brzezia), Hieronim 

Kowalczyk (mieszkaniec Zawady Ks.) oraz aktualnie Maria 

Badura (na zdj. z pracownikami druga od prawej). 

Jakie zboŜe i okopowe się uprawia? 
Ze zbóŜ to pszenicę, bo pole po burakach cukrowych jest 
dobrym miejscem na uprawę, jęczmień paszowy, kukurydzę 
potrzebną na kiszonkę dla bydła mlecznego opasowego. 
Potrzebujemy jej w duŜych ilościach, poniewaŜ nie 
posiadamy pastwisk w pobliŜu obory. Hodowla połączona z 
wypasem bydła na pastwisku i karmieniem w oborze 
odpowiada „naturze” hodowlanych zwierząt. Uprawa 
buraków cukrowych daje, oprócz finansowych korzyści, 
równieŜ paszę dla zwierząt. Lucernę - trawę łąk, uprawia się 
na sianokiszonkę i siano. Uprawa tych roślin wymaga oprócz 
znajomości i zastosowania, „wysokiej kultury rolnej”, 
duŜych nakładów na obróbkę gleby i nawozów sztucznych 
(część nawozów naturalnych dostarcza nam nasza hodowla) 
i środków chemicznych ochrony roślin. 

Jakie hodujecie bydło? 
Mleczne i opasowe. Mleko jest odbierane przez mleczarnię w 
Raciborzu. 

Jakim areałem spółdzielnia dysponuje? 
W sumie gospodarujemy na 220 hektarach. To są grunty 
własne, dzierŜawne od członków spółdzielni, dzierŜawne od 
indywidualnych rolników. Własnych gruntów posiadamy 142 
hektary. W pobliŜu są pola Skarbu Państwa, pola dawnego 
Herzoga, potem PGR-owskie. 

Czy istnieje moŜliwość części ich zagospodarowania?  
Problemy podstawy prawnej są przeszkodą do dzierŜawy lub 
zakupu. Do obróbki niemałego areału i stanowisk w oborze 
są potrzebni ludzie, ale przede wszystkim drogi sprzęt. 

A Pani Ŝyczenia …? 
Moim Ŝyczeniem byłoby, aby ta spółdzielnia dalej się 
rozwijała, zapewniając w przyszłości stanowiska pracy 
następnemu pokoleniu, zachęcając je do podjęcia pracy w 
rolnictwie, teraz tak niepopularnej pracy a jakŜe potrzebnej. 
Jednak aby spółdzielnia mogła dalej się rozwijać, Ŝyczeniem 
byłoby powiększyć areał posiadanego gruntu, a przede 
wszystkim zwiększyć kompleksy ziemi.  

Pani prezes, naleŜy się Pani uznanie za podjęcie pracy 

w rolnictwie, utrzymanie działalności gospodarczej 
spółdzielni w obecnej gospodarce. Dziękujemy za 
stworzenie ludziom stanowisk pracy oraz cenimy 
wprowadzenie atmosfery gospodarowania „jak na 
swoim”. śyczymy zdrowia i „wysokiej emerytury”.

Rozmawiał Jan Baron 



WYPRAWKA SZKOLNA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 NA TERENIE GMINY NĘDZA 

 Wójt Gminy Nędza zarządzeniem z dnia 29 czerwca br. ustalił termin składania wniosków o udzielenie 
pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w terminie do dnia 30 września 2012 r. 
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników w roku szkolnym 2012/2013 wynosi: 
a) 180,00 zł - dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej oraz niepełnosprawnych uczniów klas I – III szkoły 
podstawowej;  
b) 210,00 zł - dla ucznia klasy IV szkoły podstawowej oraz niepełnosprawnych uczniów klas IV – VI szkoły 
podstawowej;  
c) 325,00 zł - dla niepełnosprawnych uczniów realizujących kształcenie w gimnazjum,  
 Przez niepełnosprawnego ucznia rozumie się ucznia :  
a) słabowidzącego,  
b) niesłyszącego,  
c) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, 
d) z niepełnosprawnościami sprzęŜonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 
wymieniona w literze a - c - posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 
71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 
 Pomoc udzielana jest uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie 
przekracza kwoty:  
a) 351,00 zł – to kryterium dochodowe odnosi się do uczniów klas II – IV szkoły podstawowej,  
b) 504,00 zł – to kryterium dochodowe odnosi się do uczniów klasy I szkoły podstawowej.  
 Pomoc moŜe być udzielona takŜe uczniowi, z wyłączeniem uczniów klas I szkoły podstawowej, w 
przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 
 Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składają rodzice ucznia (prawni opiekunowie, rodzice 
zastępczy), a takŜe nauczyciele, pracownicy socjalni lub inne osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub 
rodziców zastępczych. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń 
będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej gminy 
www.nedza.pl lub w siedzibie szkoły czy urzędu.  
 Dyrektor szkoły ustala warunki pomocy i wypłaty dofinansowania zakupu podręczników. Dyrektor szkoły 
dokonuje dogłębnej analizy złoŜonych dokumentów dotyczących uczniów i podejmuje decyzję w sprawie 
przyznania pomocy. Sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy i przekazuje ją Wójtowi Gminy. 
Wójt Gminy po otrzymaniu listy uczniów, informuje dyrektora szkoły o liczbie uczniów zakwalifikowanych do 
otrzymania pomocy w związku z art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Wójt Gminy 
przekazuje środki na dofinansowanie zakupu podręczników na rachunek bankowy danej szkoły. Dyrektor szkoły 
wypłaca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) kwotę związaną z zakupem podręczników 
po przedłoŜeniu dowodu zakupu.                          Specjalista ds. Oświaty i Sportu UG 
 

„PO URLOPIE” 
Frida: Kogo jo to widza, Inga toś je ty? 
Inga: Toć to je jo Frideczko, coś tako ździwiono? 
Frida: Dyć bych Cie o mało nie poznała takoś opolono, o dziesiynć lot młodszo. 
Inga: Padosz, Ŝe mi lot ubyło? 
Frida: No ja, choby nie ta baba, dycko zalotano. 
Inga: Byłach se nad morzym, piyrszy roz, pojechałach z Margolom. 
Frida: Achim Cie puściył sama tak daleko? 
Inga: A co mioł do godki jak mu cera przyniysła kwitek i godo „Fater, biera mama nad morze i koniec”. 
Frida: Jo by go chciała widzieć. 
Inga: No co, gymba otworzył i zaglondo na kwitek i pado „To se musisz co oblyc na ta plaŜa” taki był 

obałamucony. 
Frida: I nie buczoł, jako on to umi? 
Inga: No ni, pojechalimy do miasta, kupiyłach se klapki, badyancug i nocny klajd. 
Frida: Mój Bercik to by mie moŜno nie puścił. To ci tam musiało być richtig fajnie. 
Inga: Miyszkali my przi samym morzu. We wieczór to my se zaglondały jak te słońce se w morzu topi. 
Frida: A nie bołaś se wlyjźć do wody jak te fale tak leciały? 
Inga: Ach kaj, tak se myśla jak te inksze baby wlazujom to czamu ni jo. 
Frida: Och tak bych se pojechała, ale tyn mój to taki dziwoląg, zarozki bydzie „a co ni mosz co w doma robić, yno 

piniondze tracić na głupoty?” 
Inga: Nic se nie bój, na bezrok pojadymy obie. Chopy doma. Niech chałupy wachujom jak take mondre. 
Frida: Przidź do mie na kawa to mu przigodosz - ino ta Nyndza i pod las na piwo. 
Inga: ToŜ do jutra, przyniesa fotografki pooglondać.         Eleonora Czekała 



SZKOLNE SUKCESY NASZYCH POCIECH W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 
 

Uczniowie, którzy  otrzymali świadectwa z wyróŜnieniem 
w roku szkolnym 2011/2012 

ZSG NĘDZA: 
Szkoła Podstawowa: Wiktoria Achtelik, Karolina Bartuzelska, Julia Białek, Wiktoria Czogalla, Natalia Grycman, Marek Pielczyk, 
Natalia Pielczyk, Danika Widera, Krzysztof Zoń, Julia DroŜdŜ, Maria Goc, Andrzej Kałus, Karolina Swoboda, Klaudia Benecka, Ralf 
Bobrzik, ElŜbieta Galli, Dominik Kaczmarczyk, Karolina Knura, Liwia Łyczek, Julia Marcol, Agata Paprotny, Patryk Pendzich, Paweł 
Ulman, Paweł Grabiec, Szymon Augustyn, Olga Brianis, Klaudia Franke, Paweł Materzok, Wiktoria Olszewska, Julia Przybyła, 
Natalia Traliszewska, Nicolas Wardenga, Agnieszka Badura, Wiktoria Herzig, Filip Szopa, Tymoteusz Szopa, Szymon Śmieszek, 
Iwona Czerny, Weronika Polczyńska, Adam Sowa, Mateusz Świdergał, Filip Wróbel, Hanna Galas, Maciej Giemza, Dominika 
Krumpietz, Przemysław Kunicki, Katarzyna Pala, Katarzyna Piechula, Paulina Popow. 
Gimnazjum: Natalia Bajak, Julia Czerwińska, Monika Pielczyk, Nathan Przybyła, Nils Przybyła, Anna Młynek, Anna Krycińska, 
Natalia Marszołek, Julian Mozgawa, Bartosz Preiniger, Aneta Bluszcz, Laura Cebula, Nicol Dardzińska, Agata Kocjan, Aleksandra 
Pala, Beata Szczuka, Justyna Niedośpiał, Natalia Tomaszkiewicz, Julia Kupczyk, Katarzyna Lindner, Vanessa Stuka, Halina 
Zaczyk, Łukasz Zaczyk, Marek Zaczyk, Karolina Zając, Hanna Czogalik, Oktawia DroŜdŜ, Karolina Gawron, Ewa Krautwurst, 
Dorota Łyczek, Natalia Więcek, Klaudia Zimoń, Justyna Błaszczok, Marta Jezusek, Linda Pannek. 
ZSP BABICE: Piotr Tomański, Paweł Wydra, Wiktoria Jeger, Robert Tkocz, Aleksandra Gorgoń, Sandra Muzykant, Izabela 
Jarzombek, Łukasz Wydra, Tomasz Kowalski, Karina Kwapik, Adam Solich. 
ZSP GÓRKI ŚLĄSKIE: Justyna Magnowska, Karolina Kupczyk, Angelika Ryszka, Jakub Stokłosa, Kamila Franica, Milena Gawron, 
Michalina Goc, Dominika Gronert, Maurycy Kot, Wiktor Szopa, Jan Weiner, Tobiasz Kaszta, Monika Polczyńska, Jakub Czorny. 
ZSP ZAWADA KSIĄśĘCA: Piotr Donder, Wiktoria Gatnar, Wiktoria Wałach, Bartosz Mika, Milena Piechula, Mateusz Płotek, 
Nadine Jezusek, Anna Ładak, Tobiasz Placzek, Julia Stanek, Michaela Wallach, Dominika Szulc, Laura Błaszczok, Katarzyna 
Jezusek, Kinga Brzoska, Marian Błaszczok, Krzysztof Kowol, Michaela Niemiec, Artur Cycoń, Mariusz Porwoł. 
ZSO RUDY (dzieci z sołectwa Szymocice): 
Szkoła Podstawowa: Viktoria Wochnik, Zuzanna Wojtek, Kamila Lipińska. 
Gimnazjum: Klaudia Kieś, Oliwia Janyga, Natalia Czogalla, Patryk Hamiga. 
 

Uczniowie, którzy  brali udział w konkursach, olimpiadach oraz turniejach 
w roku szkolnym 2011/2012 

ZSG NĘDZA: 
Szkoła Podstawowa: 
1. I miejsce w X Międzygminnym Konkursie Ekologicznym „Z ekologią na Ty” – Edyta Gądzikiewicz, Szymon Plewa. 
2. III miejsce w XI Diecezjalnym Konkursie na Ozdobę z Masy Solnej – Julia DroŜdŜ. 
3. WyróŜnienie w XI Diecezjalnym Konkursie na Ozdobę z Masy Solnej – Ismena Groborz, Julia Białek. 
4. I miejsce w VII Powiatowym Konkursie na Ozdobę Wielkanocną w kategorii Kartka Wielkanocna – Natalia Rucińska. 
5. WyróŜnienie w VII Powiatowym Konkursie na Ozdobę Wielkanocną w kategorii Kartka Wielkanocna – Natalia Halama, ElŜbieta 

Galli, Tatiana Czogała, Klaudia Durczok, Marcin Galli. 
6. WyróŜnienie w VII Powiatowym Konkursie na Ozdobę Wielkanocną – Justyna Kawecka, Dorota Miechówka, Arkadiusz 

Piotrowski, Bartosz Popow, Amelia Tylka. 
7. I miejsce w VII Powiatowym Konkursie na Ozdobę Wielkanocną w kategorii Jajko Wielkanocne – Tymoteusz Szopa, Mateusz 

Świdergał, Julia DroŜdŜ. 
8. II miejsce w VII Powiatowym Konkursie na Ozdobę Wielkanocną w kategorii Jajko Wielkanocne – Julia Wojtek. 
9. WyróŜnienie w VII Powiatowym Konkursie na Ozdobę Wielkanocną w kategorii Jajko Wielkanocne – Roksana Paź, Radosław 

Jezusek. 
10. II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Baśniowy Świat Andersena” – Robert Radaj. 
11. WyróŜnienie w rejonowym Festiwalu Słowa – Magdalena Kunicka, Nadia Wiesner. 
12. I miejsce w V Powiatowym Festiwalu Twórczości Artystycznej w Konkursie Piosenki dla zespołu wokalnego „Kwartecik” – Julia 

Gądzikiewicz, Magdalena Kunicka, Nadia Wiesner, Julia Wojtek. 
13. Klasa I A – wyróŜnienie w ogólnopolskim konkursie edukacyjnym „Planeta Energii”. 
14. WyróŜnienie w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim – Wiktoria Achtelik. 
15. I miejsce w V Powiatowym Festiwalu Twórczości Artystycznej w Konkursie Recytatorskim – Wiktoria Achtelik. 
16. I miejsce w IX Międzyszkolnym Konkursie Kroszonkarskim pod patronatem Muzeum w Raciborzu i Zespołu Klasztorno-

Pałacowego w Rudach – Tymoteusz Szopa. 
17. III miejsce w IX Międzyszkolnym Konkursie Kroszonkarskim pod patronatem Muzeum w Raciborzu i Zespołu Klasztorno-

Pałacowego w Rudach – Paweł Materzok, Robert Radaj. 
18. WyróŜnienie w IX Międzyszkolnym Konkursie Kroszonkarskim pod patronatem Muzeum w Raciborzu i Zespołu Klasztorno-

Pałacowego w Rudach – Julia DroŜdŜ, Natalia Traliszewska, Radosław Jezusek. 
19. WyróŜnienie w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym EKOPLANETA – Maciej Giemza. 
20. Grand Prix w IV Gminnym Konkursie Recytatorskim Poezji dla Dzieci w Dziergowicach – Przemysław Kunicki. 
21. XIII miejsce w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej z przyrody „Olimpus” – Katarzyna Pala. 
22. Udział w II etapie konkursu przedmiotowego z języka polskiego z elementami historii o zasięgu wojewódzkim – Filip Wróbel. 
23. I miejsce  dla zespołu fletowego w XI Powiatowym Konkursie o tytuł „Mistrza Fletu” – Hanna Galas, Katarzyna Pala, 

Katarzyna Piechula, Filip Wróbel. 
24. II miejsce w Regionalnym Konkursie Wiedzy Ekologicznej – Filip Wróbel, Maciej Giemza. 
25. II miejsce w Powiatowym Konkursie Matematyczno-Przyrodniczym EKOMAT – Filip Wróbel, Maciej Giemza. 
26. III miejsce dla SP – reprezentacji chłopców – w powiatowych turniejach piłki noŜnej, w powiatowych zawodach halowej piłki 

noŜnej, w powiatowych zawodach piłki ręcznej. 



27. III miejsce dla SP – reprezentacji dziewcząt – w powiatowych zawodach piłki ręcznej. 
28. II miejsce dla SP – reprezentacji chłopców – w powiatowym druŜynowym turnieju tenisa stołowego. 
29. II miejsce dla SP – reprezentacji dziewcząt – w powiatowym druŜynowym turnieju tenisa stołowego. 
30. II miejsce dla SP – w turnieju Orlików organizowanym w Kuźni Raciborskiej w piłce noŜnej z udziałem druŜyn z Czech i Polski. 

Gimnazjum: 
1. Finalistka Wojewódzkiej Olimpiady Językowej „Spiel mit Deutsch” – Laura Cebula. 
2. Udział w powiatowym konkursie przedmiotowym z j. polskiego – Hanna Czogalik. 
3. Udział w etapie rejonowym Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego – Nicol Dardzińska, Katarzyna 

Lindner. 
4. I miejsce w VII Powiatowym Konkursie na Ozdobę Wielkanocną w kategorii Jajko Wielkanocne – Justyna Niedośpiał. 
5. I miejsce w IX Międzyszkolnym Konkursie Kroszonkarskim pod patronatem Muzeum w Raciborzu i Zespołu Klasztorno-

Pałacowego w Rudach – Justyna Niedośpiał. 
6. II miejsce w IX Międzyszkolnym Konkursie Kroszonkarskim pod patronatem Muzeum w Raciborzu i Zespołu Klasztorno-

Pałacowego w Rudach – Oliwia Jezusek. 
7. WyróŜnienie w IX Międzyszkolnym Konkursie Kroszonkarskim pod patronatem Muzeum w Raciborzu i Zespołu Klasztorno-

Pałacowego w Rudach – Kinga Twardowska. 
8. Udział w Konkursie Recytatorskim na etapie wojewódzkim – Vanessa Stuka. 
9. WyróŜnienie w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym – Natalia Tomaszkiewicz. 
10. III miejsce w międzyszkolnym konkursie o zasięgu powiatowym „Spiel mit Deutsch” – Monika Pielczyk, Julian Mozgawa, Nicol 

Dardzińska, Laura Cebula. 
11. Uczestnicy drugiego etapu Olimpiady z Języka Niemieckiego – Monika Pielczyk, Julian Mozgawa, Łukasz Zaczyk. 
12. Finaliści Olimpiady z Języka Niemieckiego o zasięgu regionalnym organizowanej przez DFK- Monika Pielczyk, Julian Mozgawa, 

Łukasz Zaczyk. 
13. I miejsce dla Gimnazjum w powiatowym Biegu z Okazji Dnia Niepodległości. 
14. II miejsce dla Gimnazjum – reprezentacji chłopców - w powiatowym turnieju Coca Cola Cup 2012, w powiatowym turnieju 

halowej piłki noŜnej, w powiatowym turnieju tenisa stołowego, w powiatowym turnieju piłki noŜnej. 
15. III miejsce dla Gimnazjum – reprezentacji chłopców – w powiatowym turnieju piłki ręcznej. 
16. II miejsce w powiatowym turnieju tenisa stołowego dziewcząt. 
17. II miejsce dla Gimnazjum – reprezentacji dziewcząt – w powiatowym turnieju tenisa stołowego. 

 
ZSP BABICE: 
1. Laureat Wojewódzkiego Konkursu przedmiotowego z matematyki z elementami przyrody – Piotr Tomański. 
2. I miejsce w powiecie raciborskim, VIII miejsce w regionie w Międzynarodowym Konkursie matematycznym „Kangur” – Piotr 

Tomański. 
3. I miejsce w XX Powiatowym Konkursie Ortograficznym „Mistrz Ortografii” – Piotr Tomański. 
4. III miejsce w Powiatowym Konkursie z matematyki „Mini maraton z matematyki” – Piotr Tomański. 
5. WyróŜnienie w II Międzygminnym konkursie Recytatorskim – Piotr Badura. 
6. III miejsce w II Międzygminnym konkursie Recytatorskim – Artur Jarzombek. 
7. WyróŜnienie w Ogólnopolskim Konkursie „Zdrowo jem, więcej wiem” – ZSP w Babicach. 
8. VIII miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Olimpus” matematyka – Paweł Wydra. 
9. VI miejsce druŜynowo w Konkursie Powiatowym „Matematyczny Czar Par” – Wiktoria Jeger, Paweł Wydra. 
10. III miejsce w Ogólnopolskim Przedmiotowym Konkursie „Olimpus” historia – Łukasz Wydra. 
11. III miejsce w Ogólnopolskim Przedmiotowym Konkursie „Olimpus” przyroda – Łukasz Wydra. 
12. X miejsce w Ogólnopolskim Przedmiotowym Konkursie „Olimpus” j. niemiecki – Izabela Jarzombek. 
13.  VI miejsce w Ogólnopolskim Przedmiotowym Konkursie „Olimpus” j. niemiecki – Aleksandra Walenko. 
14.  VII miejsce w Ogólnopolskim Przedmiotowym Konkursie „Olimpus” matematyka – Sandra Muzykant. 
15.  XIX miejsce w Ogólnopolskim Przedmiotowym Konkursie „Olimpus” j. niemiecki – Wiktoria Kowaczek. 
16.  V miejsce druŜynowo w Konkursie Powiatowym „Matematyczna Czar Par” – Sandra Muzykant, Łukasz Wydra. 
 
ZSP GÓRKI ŚLĄSKIE: 
1. I miejsce w Powiatowym Konkursie „Super Babcia” organizowanym przez Nowiny Raciborskie – Florian Rezner. 
2. WyróŜnienie w Ogólnopolskim Konkursie za znaczek XII Pielgrzymki Rodzin Szkół Jana Pawła II na Jasną Górę – Milena 

Gawron. 
 
ZSP ZAWADA KSIĄśĘCA: 
1. VII miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „ALBUS” z j. niemieckiego – Bruno Sobek. 
 
ZSO RUDY: 
Szkoła Podstawowa: 
1. IV Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego „Der Globus” organizowanego przez SP18 w Raciborzu, II etap finałowy Viktoria 
 Wochnik. 
2. XI Konkurs  Języka Niemieckiego dla Szkół Podstawowych organizowanego przez DFK w Raciborzu, etap finałowy – Viktoria 

 Wochnik. 
3. Powiatowy konkurs literacki EKO-MAT  „Szkoła moich marzeń” – Zuzanna Wojtek. 
Gimnazjum:  
1. II miejsce z grupą „Gustliki” w Powiatowym Konkursie Twórczości Artystycznej – Oliwia Janyga. 

 
Redakcja GS gratuluje wszystkim laureatom oraz Ŝyczy bezpiecznych i udanych wakacji!



WICHURA ZWALIŁA POMNIKOWĄ LIPĘ OBOK OŚRODKA  
„AQUA-BRAX” W SZYMOCICACH 

 

 Bardzo silny, porywisty wiatr w nocy z 3 na 4 lipca br. zwalił 
drobnolistną lipę, będącą pomnikiem przyrody, w przysiółku zwanym 
Adamowska Piła, obecnie rejon ośrodka wypoczynkowego „Aqua-Brax”. 
Posadzona około dwieście lat temu prawdopodobnie przy okazji wybudowania 
domkowej kapliczki drewnianej, o konstrukcji słupowej, na rzucie kwadratu 2 
m x 2 m, od frontu otwartej. W środku drzewo było kompletnie spróchniałe. 
W wyniku zwalenia uszkodzona została równieŜ zabytkowa kapliczka. 
   Jedna z legend mówi, Ŝe okoliczna ludność sadziła lipy na cześć wojsk króla 
polskiego Jana III Sobieskiego śpieszących z odsieczą na Wiedeń. 
Wspomniana, zniszczona lipa posadzona została jednak znacznie później, 
aczkolwiek na trasie ówczesnego przemarszu jest jeszcze dziś ich wiele. TuŜ 
obok kapliczki, przed wojną, była bardzo znana w okolicy karczma „Trzy Lipy” 
prowadzona przez rodzinę Eichornów. 
   W świadomości ludowej lipa uchodzi za drzewo opiekuńcze. Według wierzeń 
posiada moc odpędzania złych duchów. Ponadto jest poŜyteczna dla 
człowieka pod względem gospodarczym (chodzi przede wszystkim o miód). 
    Zniszczone drzewo posiadało regularnie rozwiniętą koronę, co nadawało 
mu harmonijną sylwetkę. Niestety czas robi swoje, a drzewa umierają stojąc. 
      Zabytkowa, drewniana kapliczka, najstarsza w gminie Nędza, 
ufundowana została prawdopodobnie na początku XIX wieku. Wówczas to w 
okolicznych lasach grasowali zbójnicy. Trakt łączący Racibórz z Gliwicami był 
niejednokrotnie miejscem licznych rozbojów. Ofiarami najczęściej padali 
bogaci kupcy i zagrodnicy udający się na targ do Gliwic. To właśnie nieznani 
zagrodnicy ze Starej Wsi czy Nowych Zagród (obecnie dzielnic Raciborza), 
którzy pewnego razu cudem uniknęli śmierci w czasie jednego z licznych 
wówczas napadów, ufundowali później tę kapliczkę, umieszczając w jej 
wnętrzu rzeźbę z lipowego drewna, pochodzącą z końca XVIII wieku, 
przedstawiającą Matkę Boską z Dzieciątkiem na ręku depczącą smoka. Owi 
nieznani fundatorzy zobowiązali wówczas równieŜ okoliczną ludność do opieki 
nad tą kapliczką. W związku z tym zobowiązaniem od momentu powstania 
kapliczki do końca II wojny światowej zapalano w niej lampę olejową. W II 
połowie XX w. obiekt ten był pod pieczołowitą opieką Państwa Anny i Józefa 

Wolników, okolicznych mieszkańców. 
        Władze naszej gminy dołoŜą wszelkich starań, aby w najbliŜszym czasie 

odnowić ten zabytkowy obiekt. 
                                                        Opracowanie  Krystian Okręt 
Bibliografia: 
A. śukowski, Sławne drzewa województwa śląskiego, Czerwionka-Leszczyny 
2006, s. 163-164. 
A. Gałecka-Paduchowa, Kapliczki przrydroŜne ziemi raciborskiej, Katowice 1997, 
s. 99. 
A. Casona, Los árboles mueren de pie (Drzewa umierają stojąc)[sztuka 
teatralna], Buenos Aires 1949. 
K. Okręt, Historia kapliczki w Adamowskiej Pile [w:] „Zeszyty Społeczno-
Historyczne Gminy Nędza”, Nr 1/2011, s. 33-34. 

  

SIATKÓWKA W GMINIE NĘDZA 

 W poniedziałek 9 lipca br. atakujący druŜyny VT Nędza Janek Franke 
przeszedł (pomyślnie) operację lewego barku. Kontuzja, z którą zmagał się w trakcie 
minionego sezonu okazała się na tyle powaŜna, Ŝe bark trzeba było "naprawić". 
NajwaŜniejsze, Ŝe wszystko juŜ w porządku i Janek powoli będzie wracał do zdrowia. 
Na pewno nie zobaczymy go w najbliŜszym sezonie na boisku, ale nie to jest przecieŜ 
najwaŜniejsze. NajwaŜniejsze dla nas jest zdrowie naszego kolegi. Dlatego cała 

druŜyna Ŝyczy naszemu Jaśkowi jak najszybszego powrotu do zdrowia i mimo chwilowego 
rozbratu z siatkówką wiele, wiele radości z oglądania gry swojej druŜyny w I Lidze.  
 Janek - nigdy nie zapomnij tego, Ŝe czekamy i jesteśmy z Tobą!        J.L. 



Z śYCIA GMINY 

AKCJA LATO 2012 W GMINNYM CENTRUM KULTURY W NĘDZY 
W ramach Akcji Lato 2012 Gminne Centrum Kultury w Nędzy przygotowało dla 

mieszkańców całej gminy róŜnego rodzaju warsztaty, turnieje i wycieczki. Akcja trwała 
przez cały lipiec. W kaŜdy poniedziałek najmłodsi mieszkańcy mogli brać udział w 
warsztatach plastycznych, na których nauczyli się m.in. techniki decoupage’u, a takŜe 
wykonali własnoręcznie lalkę teatralną do animacji. Starsze dzieci i młodzieŜ mogły wziąć 
udział w pięciodniowych warsztatach fireshow, które zakończyły się w piątek 13 lipca 
wieczornym pokazem tańca z ogniem na placu targowym w centrum Nędzy. W czasie 
warsztatów młodzieŜ nauczyła się techniki kręcenia pojkami, tańca z płonącymi 
wachlarzami, kręcenia kijem, wydmuchiwania ognia oraz Ŝonglerki. Ci, którzy bali się ognia, 
mogli spróbować swoich sił na warsztatach rycerskich prowadzonych przez członków 
DruŜyny Wareskiej Czarny KrzyŜ z Raciborza. W czasie warsztatów uczestnicy opanowali m.in. technikę pisania 
gęsim piórem, nauczyli się fechtunku, strzelania z łuku i wyrobu zbroi kolczej. Mogli teŜ przymierzyć oryginalne 
średniowieczne stroje. W czasie Akcji odbyły się równieŜ dwie wycieczki autokarowe: pierwsza do Kopalni Soli w 
Bochni i Parku Wodnego w Krakowie, druga w Beskid Śląski, gdzie odwiedziliśmy Chatę Kawuloka, Chatę na 
Szańcach w Koniakowie oraz Leśny Park Niespodzianek w Ustroniu. Oprócz tego Centrum Kultury zorganizowało 
dla mieszkańców gminy wieczorny kulig zaprzęgiem konnym. Wzięło w nim udział 40 osób, które zasiadły w trzech 
duŜych wozach. Trasa wiodła przez Nędzę do Babic, gdzie czekało juŜ na uczestników rozpalone ognisko, w którym 
moŜna było upiec kiełbaski. Dodatkową atrakcją był pokaz akrobacji na koniu. Dla najstarszych, w czwartkowe 
popołudnia prowadzona była Wakacyjna Szkoła Gotowania, na której moŜna było poznać smaki i techniki 
gotowania potraw według kuchni japońskiej oraz indyjskiej. Dla miłośników rywalizacji 
przygotowano turnieje tenisa stołowego oraz bilarda. Ponadto przez całe wakacje świetlica 
otwarta jest dla wszystkich codziennie od 10.00-14.00.  

Akcja Lato prowadzona była równieŜ w 
filiach GCK w Szymocicach, Zawadzie 
KsiąŜęcej, Górkach Śląskich i w Babicach. W 
Szymocicach odbył się coroczny Festyn 
Rodzinny, a dzieci pod okiem Sylwii Rybki 
przez cały lipiec mogły uczestniczyć w 
ciekawych zajęciach artystycznych i 
sportowych, a takŜe pojechać do Mini Zoo w 

Gamowie. W Zawadzie KsiąŜęcej 
organizowano liczne turnieje tenisa 
stołowego, piłki noŜnej oraz gry FIFA 2012 
na playstation. Najlepsi otrzymali atrakcyjne 
nagrody. Nad całością czuwał Jan Baron. W 
Górkach Śląskich w lipcu dzieci brały udział w warsztatach 
plastycznych prowadzonych przez Dorotę Górską, na których 
poznali m.in. technikę mozaiki, decoupage’u, proste techniki 
graficzne i wspólnymi siłami „zbudowali” złoty zamek. Dzieci 
pojechały równieŜ na plener malarski do Rud Wielkich, brały udział w 
zajęciach sportowych, spacerach i piknikach. Akcja Lato w Babicach 
została zaplanowana na sierpień. Zajęcia sportowe i warsztaty 
plastyczne będą odbywały się od 2 do 30 sierpnia w kaŜdy 
poniedziałek i czwartek od godz. 10.00 do 13.00 w ZSP w Babicach. 

                 Dyrektor GCK w Nędzy Joanna MuŜelak 
NIE NUDZILI SIĘ 
 Zakończyła się wakacyjna akcja Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Nędzy pod hasłem Latem nudno być nie moŜe, 
biblioteka w tym pomoŜe!.  Zajęcia dla dzieci odbywały się 
codziennie przez cały lipiec. Organizatorzy dołoŜyli starań, by mali 
uczestnicy nie nudzili się. Dzieci poznały m.in. pracę straŜaka „od 
kuchni”, technikę papieroplastyczną- quiling oraz przekonały się, 
jak z „niczego” moŜna zrobić małe dzieła sztuki. Zainspirowane 
przykładami z ksiąŜek maluchy, w trakcie zajęć stworzyły m.in. 
kamienne robale, przepiękne wakacyjne ramki, czarodziejskie 
organizery oraz wiele innych wspaniałych rękodzieł, które moŜna 
podziwiać w bibliotece. Dziękujemy dzieciom za miło i twórczo 
spędzony czas.   GBP w Nędzy, Katarzyna Machecka 



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

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

 

DATA WYDARZENIA 

26 VIII-02 IX 1992 Jeden z największych poŜarów w historii nowoŜytnej Europy. Płonął kompleks leśny nadleśnictw: Rudy 
Raciborskie, Kuźnia Raciborska, Rudziniec i Kędzierzyn - Koźle. Spaliło się ponad 9 tys. ha lasu. 

1993-1994 Budowa wodociągu w Nędzy. 

1-3 V 1994 I Festyn Majowy w Nędzy. 

19 VI 1994 Wybory do Rady Gminy Nędza. Andrzej Chroboczek wybrany prze radnych wójtem. 

1 I 1995 Denominacja złotego 1:10.000 (PLN). 

19 XI 1995 Druga tura wyborów prezydenckich. Zwycięstwo Aleksandra Kwaśniewskiego. 

1996 Powtórne nawiedzenie kopii cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. 

1997 Powstanie jednej z najnowocześniejszych leśnych szkółek kontenerowych w Europie. 

2 IV 1997 Uchwalenie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez Zgromadzenie Narodowe. 

25 V 1997 Ogólnopolskie referendum konstytucyjne. Za przyjęciem ustawy  zasadniczej głosowało prawie 53% 
społeczeństwa . Frekwencja wynosiła 43%. 

3 VII – 22 VII 1997 Powódź tysiąclecia sięgnęła równieŜ Gminę Nędza. 

16 VII 1998 Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewódzkich. Gmina Nędza w powiecie 
raciborskim i województwie śląskim. 

11 X 1998 Wybory do Rady Gminy Nędza. Andrzej Chroboczek po raz kolejny wybrany przez radnych wójtem. 

12 III 1999 Przyjęcie Polski do NATO. 

1999 Rada Gminy Nędza podjęła uchwałę w sprawie zmiany nazwy ulicy 22 Lipca na Jana Pawła II oraz nadania 
papieŜowi honorowego obywatelstwa gminy. 

17 VI 1999 Wizyta papieŜa Jana Pawła II w Gliwicach. 

1 IX 1999 Pierwszy rok nauki w Gimnazjum w Nędzy (dyr. Anna Iskała). 

1 IX 2000 Oddanie do całkowitego uŜytku budynku szkolnego wraz z salą gimnastyczną przy ul. Jana Pawła II. 

8 X 2000 Zwycięstwo Aleksandra Kwaśniewskiego w I turze wyborów prezydenckich (54% poparcia). 

20 VI 2002 Ustawa o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta. 

27 X 2002 Wybory do Rady Gminy Nędza. Zmniejszenie liczby radnych z 20 do 15. 

10 XI 2002 Druga tura bezpośrednich wyborów wójta, którym zostaje Franciszek Marcol. 

7 -8 VI 2003 Referendum unijne. Za przystąpieniem Polski do UE opowiedziało się 77% głosujących (frekwencja 59%). 

1 IX 2003 Utworzenie Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nędzy oraz zespołów szkolno-przedszkolnych w Babicach, 
Górkach Śląskich i Zawadzie KsiąŜęcej. 

1 V 2004 Polska członkiem Unii Europejskiej. 

2 IV 2005 Śmierć papieŜa Jana Pawła II. 

23 X 2005 Zwycięstwo Lecha Kaczyńskiego w drugiej turze wyborów prezydenckich. 

2006 Awans LKS-u Nędza do piłkarskiej ligi okręgowej Katowice III. 

12 XI 2006 Wybory do Rady Gminy Nędza. Zwycięstwo w pierwszej turze bezpośrednich wyborów na wójta Anny 
Iskały (52% poparcia). 

7 IV 2007 Śmierć zasłuŜonego lekarza medycyny Ernesta Chroboczka – długoletniego kierownika ośrodka zdrowia w 
Nędzy. 

V 2010 Kolejna fala powodzi na ziemi raciborskiej. 

21 XI 2010 Wybory do Rady Gminy Nędza. Zdecydowane zwycięstwo Anny Iskały w I turze wyborów na wójta (70% 
poparcia). 

6 XII 2011 Otwarcie kompleksu boisk „Orlik” przy ZSG w Nędzy. 

 

Opracowanie Krystian Okręt 
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Szumi topola, szemrze leszczyna 
Czemu człowiecze się chowasz 
Czemu świat pełen nienawiści 
Odsłoń twarz, to twoja zasługa 
 
Zakryta Twarz, zamknięte powieki 
Czy tylko na to cie stać 
Spójrz gorzkiej prawdzie w oczy 
Tylko Ty moŜesz zmienić świat 

 

Eleonora Czekała 

 

WAKACYJNE ZAWODY 

 W dniu 16.06.2012 w Kuźni Raciborskiej odbyły 
się zawody sportowe w piłce noŜne U 11, czyli chłopców 
IV klas i młodszych. Do zawodów  przystąpili nasi 
zawodnicy z UKS Nędza oraz druŜyny: Ikar Racibórz, SP 
Kuźnia Raciborska, ZS Odry (druŜyna z Czech), SP 
Rudnik. I miejsce Ikar Racibórz , II - UKS Nędza, III - SP 
Kuźnia Raciborska, IV - ZS Odry, V - Rudnik. 
 DruŜyna UKS Nędza pod opieką Sylwestra 

Bobrzika zajęła wysokie II miejsce w składzie: Dawid Gmitruk, Eliasz Rudek, Ralf Bobrzik, Kamil Bochenek, 
Sebastian Forajter, Daniel Kalyciok, Michał Burdzy, Patryk Pendzich, Dominik Kaczmarczyk, Emil 

Gardziński, Michael Kocem, Michał Nouhof, Adrian Piotrowski. Wszyscy nasi młodzi piłkarze otrzymali 
dyplomy oraz srebrne medale. Najlepszym zawodnikiem został Eliasz Rudek, który w nagrodę otrzymał piłkę 
TANGO 2012.                 Sylwester Bobrzik 

SESJA W PIGUŁCE 

 25 czerwca 2012 r. na sesję przybyli wszyscy radni. Wójt Gminy Nędza oraz przewodniczący Rady Gminy 
złoŜyli informację o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym. Gerard Przybyła poinformował, Ŝe pełnił 
cotygodniowy dyŜur. 
 Jako pierwsza została podjęta przez radę uchwała w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Nędzy. Nowy statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy przewiduje powstanie dodatkowej filii biblioteki w 
Górkach Śląskich. Zmiana statutu to pierwszy krok do utworzenia kolejnej filii GBP.  
 Następnie jednogłośnie została podjęta uchwała w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony i Promocji 
Zdrowia Psychicznego Gminy Nędza na lata 2012-2015”. Realizacja tego programu naleŜy do Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Nędzy. 
 Rada Gmina 15 głosami „za” przyjęła uchwałę w sprawie  wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie 
Gminy Nędza. Opłata prolongacyjna to opłata wnoszona przez podatników, którym, na mocy decyzji organu 
podatkowego odroczono termin płatności podatku lub rozłoŜono na raty zapłatę podatku lub zaległości podatkowej 
wraz z odsetkami za zwłokę. Rada Gminy Nędza wprowadziła opłatę prolongacyjną z tytułu rozłoŜenia na raty lub 
odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód gminy. Stawka opłaty 
prolongacyjnej wynosi 30 % stawki odsetek za zwłokę ogłaszanej na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Skarbnik gminy powiedziała, Ŝe w uchwale z 2001 roku zmieniła się 
podstawa prawna - z ordynacji podatkowej, więc jest to zmiana techniczna. 
 Nadzór prawny Wojewody Śląskiego wymusił zmianę uchwały podjętej w kwietniu br. w sprawie wyraŜenia 
zgody na sprzedaŜ nieruchomości w drodze przetargu w punkcie dotyczącym formy przetargu. Tak więc radni 
skreślili w kwietniowej uchwale wyraŜenie „nieograniczony” (przetarg). 
 Rada gminy wyraziła zgodę na zmianę planu budŜetu na rok 2012 – zwiększając jednocześnie plan 
dochodów i wydatków. W wyniku wprowadzonych zmian w budŜecie gminy na rok 2012 rada podjęła uchwałę w 
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza. 
 Następnie jednogłośnie została podjęta uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa 
Śląskiego. Uchwała jest związana z dokumentacją budowy chodnika i jezdni w Ciechowicach i Zawadzie Ks. 
TakŜe jednogłośnie radni wyrazili zgodę na udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego. Uchwała ta 
wprowadziła jednak tylko korektę błędnie wprowadzonej numeracji budynków wpisanej w podjętej juŜ wcześniej w 
tej sprawie uchwale. 
 Wszystkie protokoły z sesji Rady Gminy Nędza moŜna znaleźć na stronie internetowej 
http://bip.nedza.pl/rada/sprawozdania.htm. (j.b.)

 


