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WITAJ SZKOŁO – CZYLI WAśNE INFORMACJE DLA RODZICÓW UCZNIÓW 
 

PODSTAWOWE  INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O 
CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY NĘDZA W ROKU 

SZKOLNYM 2012/2013 
 Świadczenia dla uczących się dzieci i młodzieŜy stanowią formę pomocy materialnej dla rodzin 
znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i Ŝyciowej. Udzielenie tych świadczeń ma na celu wyrównywanie 
szans edukacyjnych uczniów, słuchaczy i wychowanków, poprawę  dostępności kształcenia na wyŜszych poziomach 
edukacji dzieci i młodzieŜy z uboŜszych środowisk. Świadczenia pomocy materialnej kierowane są do uczniów szkól 
podstawowych, ponadgimnazjalnych, słuchaczy pobierających naukę w róŜnych typach szkół, słuchaczy kolegiów 
nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników słuŜb społecznych, a takŜe 
wychowanków przebywających w ośrodkach umoŜliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. 

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM  
- STYPENDIUM SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 

 Podstawową przesłanką otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna, w 
jakiej ten uczeń się znajduje, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie 
tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, cięŜka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności 
wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a takŜe gdy rodzina jest niepełna lub 
wystąpiło zdarzenie losowe. 
           W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów 
dochodowych oraz kwot świadczeń pienięŜnych z pomocy społecznej (Dz. U. Nr 127, poz. 1055) miesięczna 
wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawnionego do ubiegania się o stypendium szkolne nie moŜe być 
większa niŜ kwota 351 zł netto. Kryterium dochodowe obowiązujące do 30 września 2012 r. rozporządzenie to traci 
moc w związku z wejściem w Ŝycie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie 
zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pienięŜnych z pomocy społecznej, które to ustala 
nowe kryterium dochodowe. Od 1 października 2012 r. miesięczna kwota dochodu na osobę w rodzinie ucznia 
uprawnionego do ubiegania się o stypendium szkolne nie moŜe być większa niŜ kwota 456 zł netto. 
 Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się od 1 września 2012 r. do 15 września 2012 r., a w 
przypadku słuchaczy kolegiów – do 15 października 2012 r. Przyjmowanie i wydawanie wniosków – Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy mieszczący się w budynku Urzędu Gminy ul. Jana III Sobieskiego 5, p. nr 4. 

Kierownik GOPS w Nędzy, BoŜena Polaczek 

 
DOWOśENIE DZIECI DO SZKÓŁ 

 W dniu 10 sierpnia br. o godz. 900 odbył się przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „DowoŜenie uczniów z 
terenu Gminy Nędza do placówek oświatowych w roku szkolnym 2012/2013”. Do przetargu przystąpiła jedna firma 
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o. ul. Środkowa 5, 47-400 Racibórz.  
 DowoŜone do szkół będą dzieci mieszkające w Nędzy (Trawniki, Spółdzielcza, 1-go Maja), Zawadzie Ks., w 
Łęgu, Ciechowicach, Babicach i Górkach Śląskich. 
 Gmina Nędza finansuje równieŜ dojazd uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu ul. Królewska 
19 oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu. 
 Z przedstawionej oferty wynika, Ŝe szacunkowa liczba dojeŜdŜających uczniów wynosi około 160. Koszt 
miesięcznego dowozu uczniów to obciąŜenie budŜetu gminy kwotą 13.179,00 zł brutto. Zakupu biletów dokonuje 
się na bieŜąco co miesiąc odpowiednio dla kaŜdego ucznia objętego sfinansowaniem.  

                                            Specjalista ds. Oświaty i Sportu UG, Edyta Szajt   
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OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY
 
ROBOTY DROGOWE 
W wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie: „Odbudowa odcinka ul. świrowej w Nędzy oraz odbudowa odcinka ul. 
Osiedlowej w Nędzy” spośród złoŜonych 4 ofert wybrano ofetę Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. 44-207 
Rybnik ul. Gliwicka 179 A. Cena wykonania to kwota 105.412,09 zł brutto. Umowa z wykonawcą została podpisana 21 sierpnia 
br. Umowny termin wykonania inwestycji to 28 wrzesnia 2012 r. 
Zadanie obejmuje: 
1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej; wywiezienie materiału z rozbiórki; 

utylizacja materiału z rozbiórki). 
2. Roboty drogowe (rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe; wywóz ziemi; wykonanie ław pod krawęŜniki betonowe z 

oporem; krawęŜniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej; górna warstwa podbudowy grubości 8 cm z kruszywa; 
regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych i zaworów wodociągowych; mechaniczne oczyszczenie i skropienie 
emulsją asfaltową na zimno podbudowy; nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej – warstwa wiąŜąca i ścieralna po 4 
cm grubości). 

3. Odbudowa pobocza (podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna 10 cm). 
 W związku z rozpoczęciem prac budowlanych dla tej inwestycji Gmina Nędza jako inwestor informuje 
mieszkańców, iŜ w okresie od 20 sierpnia br. do 28 września br. wystąpią utrudnienia w ruchu w Nędzy na ulicach: 
świrowa, Osiedlowa i Nad Suminą. 

ADAPTACJA BUDYNKU DO CELÓW OSP W BABICACH 
W wyniku zaproszenia do złoŜenia ofert dla zadania: „Adaptacja budynku do celów OSP w Babicach”  złoŜono jedną ofertę – 
Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe BUDMED 47-400 Racibórz ul. Chopina 16. Cena wykonania to kwota 57.447,72 zł brutto. 
Umowny termin wykonania inwestycji to 30 wrzesnia br. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych 
ogólnobudowlanych i instalacyjnych w budynku OSP w Babicach przy ulicy Szkolnej 9. 

SESJA W PIGUŁCE 

 6 sierpnia 2012 r. na sesję przybyło 12 radnych - nieobecni Rafał Lincner, Krystian Placzek, Grzegorz Swoboda. 
Wójt Gminy Nędza złoŜył informację o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym. 
 Sesja po wakacyjnej przerwie rozpoczęła się od decyzji rady w sprawach związanych z nieczystościami płynnymi i 
odpadami komunalnymi. Wójt Gminy powiedziała, Ŝe to początek przystąpienia Gminy do stosowania nowych przepisów tzw. 
„procesu śmieciowego” albowiem gminy przejmują obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Radni 
jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w 
zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 
 Następnie rada zaakceptowała zaproponowane metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 Rada Gminy Nędza wyraziła zgodę na nabycie działki nr 1131/1 obrębu Nędza. Nieruchomość zostanie przeznaczona na 
przeprowadzenie inwestycji celu publicznego – budowa kanalizacji sanitarnej. 
 Rada Gminy 11 głosami za i 1 głosem wstrzymującym się  przyjęła uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Nędzy. Wójt Gminy poinformował, Ŝe po uzgodnieniu z nadzorem prawnym z poprzedniej uchwały naleŜy 
usunąć zapis wynikający bezpośrednio z ustawy, pozostałe zapisy nie budzą zastrzeŜeń nadzoru prawnego Wojewody Śląskiego. 
 Jednogłośnie rada zaakceptowała projekt uchwały w sprawie określenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek 
handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności na terenie Gminy Nędza. Placówki handlu 
detalicznego, zakłady gastronomiczne i zakłady usługowe dla ludności mogą być otwarte codziennie od godziny 600 do godziny 
2200, natomiast zakłady gastronomiczne znajdujące się w budynkach wolnostojących, niemieszkalnych lub jednorodzinnych mogą 
być otwarte codziennie całodobowo. 
 Sesja ta przyniosła takŜe uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej poŜyczki na realizacje zadania pod nazwą 
„Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Raciborskiej 55 a w Zawadzie KsiąŜęcej”. 
 Na zakończenie sesji rada wyraziła zgodę na zmianę uchwały budŜetowej na rok 2012 Gminy Nędza oraz na zmianę 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza. 
 Wszystkie protokoły z sesji Rady Gminy Nędza moŜna znaleźć na stronie internetowej 
http://bip.nedza.pl/rada/sprawozdania.htm.          (j.b.) 

NOWE NABORY NA ZAJĘCIA W GMINNYM CENTRUM KULTURY W NĘDZY 

 JuŜ od połowy września rozpoczną się zajęcia i warsztaty artystyczne w Gminnym Centrum Kultury w Nędzy. 
Prowadzone będą m.in.: zajęcia z ekspresji muzyczno-ruchowej dla najmłodszych, zajęcia plastyczne, indywidualna nauka gry na 
gitarze, nauka śpiewu, kurs tańca latino solo dla pań, kurs tańca towarzyskiego I i III stopnia, taniec hip-hop, kurs projektowania 
graficznego dla młodzieŜy i dorosłych, język angielski, joga. Od października zapraszamy równieŜ na karnawałowy kurs tańca 
oraz bezpłatne warsztaty ceramiczne i wikliniarskie dla dzieci i dorosłych. 
 Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wcześniejsze zgłoszenie. Na zajęcia moŜna zapisać się od poniedziałku do 
piątku w siedzibie GCK przy ul. StraŜackiej 2 lub telefonicznie. Szczegółowe informacje dotyczące odpłatności oraz terminów 
znajdziecie państwo na naszej stronie internetowej www.kulturanedza.blogspot.com oraz pod numerem telefonu 32 410 47 70. 
Zapraszamy serdecznie! 
              Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Nędzy, Joanna MuŜelak 



ZNANI I NIEZNANI Z GMINY NĘDZA – EDYTA SZAJT 

Pani Edyto, jest Pani mieszkanką Górek Śląskich od urodzenia, przeŜyła 
tam Pani swoje najwaŜniejsze dni, zna Pani mieszkańców jak nikt inny. 
Teraz jest Pani sołtysem Górek Śląskich juŜ aŜ 6 lat, co Panią skłoniło, 
aby objąć taką funkcję? 
Sołtys to przede wszystkim przedstawiciel władzy państwowej na terenie 
sołectwa. Wykonuje czynności o charakterze społeczno-organizatorskim. Na to, 
Ŝe zdecydowałam się kandydować na  stanowisko sołtysa złoŜyło się wiele 
przyczyn. Od szeregu juŜ lat jestem pracownikiem samorządowym, zajmowałam 
odpowiedzialne stanowiska, kierowałam róŜnymi organami i posiadam duŜe 
doświadczenie i kompetencje w tym zakresie. JednakŜe w moim odczuciu 
zauwaŜyłam, Ŝe od ostatnich kilkunastu lat sytuacja w naszej Gminie w wielu 
momentach uległa zbytniemu upolitycznieniu. Niestety jest to bardzo niedobre w 
pracy samorządowej. Dlatego postanowiłam, Ŝe w mojej pracy będę starać się 
niwelować niepotrzebne napięcia, a przez to uzdrowić relacje międzyludzkie w 
rodzinnej miejscowości. Jestem apolityczna, a taka postawa słuŜyć ma zjednaniu 
sobie wszystkich środowisk do współpracy na rzecz rozwoju wsi, co staram się w 
swych poczynaniach realizować. 
 
Co właściwie naleŜy do Pani obowiązków jako sołtysa?  
Do obowiązków  sołtysa w szczególności naleŜy bycie w stałym kontakcie z 
mieszkańcami, znać problemy sołectwa i w miarę moŜliwości je rozwiązywać, 
zwoływanie zebrań wiejskich i podejmowanie uchwał wskazanych przez zebranie 
wiejskie w zakresie sołectwa, zwoływanie posiedzeń rady sołeckiej, 
reprezentowanie mieszkańców sołectwa na zewnątrz między innymi na sesjach 
Rady Gminy, wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa czynności w 
zakresie poboru w drodze inkasa podatków i opłat oraz coroczne sporządzanie propozycji zadań rzeczowych do projektu budŜetu 
gminy oraz sporządzanie wniosku w zakresie środków stanowiących fundusz sołecki. 
 
Jakimi cechami, Pani zdaniem, powianiem odznaczać się dobry sołtys? 
Sołtys jako reprezentant lokalnej społeczności winien utrzymywać jak najszerszy kontakt z mieszkańcami, wysłuchiwać skargi, 
reagować na nie, wspierać inicjatywy organu pomocniczego jakim jest Rada Sołecka, aktywnie uczestniczyć w jej pracach. 
Powinien równieŜ umieć słuchać i rozmawiać ze wszystkimi.  
 
Co udało się Pani osiągnąć przez te 6 lat? 
Z inicjatywy mieszkańców, radnych i rady sołeckiej udało się zrealizować wiele waŜnych celów dla Górek Śląskich, m.in. 
uchwalono  plan zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Górki Śląskie, wyremontowano ok. 2 km dróg gminnych, 
wymieniono oraz dodano w całym sołectwie nowe lampy uliczne, co dało gminie duŜe oszczędności z tytułu oświetlenia ulicznego, 
przeprowadzono kompletną termomodernizację szkoły (nowoczesna kotłownia), ukończono budowę sal lekcyjnych, sali 
gimnastycznej, dokonano rozbiórki dawnego budynku gospodarczego, wyposaŜono szkołę w plac zabaw, wyremontowano część 
trybun na stadionie LKS Górki Śląskie, wybudowano chodnik przy drodze powiatowej (ul. Ofiar Oświęcimskich) oraz 
zorganizowano doŜynki gminne, co równieŜ było duŜym wyzwaniem. 
 
Jakie są plusy a jakie minusy pełnienia funkcji sołtysa? 
Jak kaŜda praca wykonywana na rzecz społeczeństwa spotyka się z róŜnym oddźwiękiem, naraŜona jest na konflikty, 
niezadowolenie, które trzeba w dyplomatyczny sposób rozładować. Nie jest to łatwe, powoduje stres a czasami zniechęcenie. 
Jednak muszę przyznać z zadowoleniem, Ŝe moje poczynania znajdują u wielu mieszkańców zrozumienie i akceptację, a to mnie 
bardziej mobilizuje do pracy i utwierdza, Ŝe to co robię jest słuszne i potrzebne. Myślę, Ŝe wystarczy w miarę dobrze 
zorganizować sobie Ŝycie prywatne, obowiązki sołtysa i pracę zawodową i wszystko jakoś da się pogodzić. 
 
Jak wygląda współpraca sołtysa z Radą Sołecką oraz z Gminą? 
Bardzo waŜna jest dobra relacja sołtysa i Rady Sołeckiej z Radą Gminy i Wójtem. To zapewnia mi praca w Urzędzie Gminy, gdzie 
jestem na bieŜąco z sytuacją społeczno-gospodarczą naszej Gminy. Mam dostęp do aktów prawnych i mogę to spoŜytkować w 
niesieniu pomocy mieszkańcom mojego sołectwa poprzez rady, sugestie, osobiste zaangaŜowanie się w załatwianie palących 
problemów. A jest ich mnóstwo. 
 
Co w Górkach w obecnej chwili jest najwaŜniejsze do wykonania dla rozwoju wsi? 
Kanalizacja,  gdyŜ daleko nam do Raciborza, Kuźni Raciborskiej i Rybnika, gdzie najczęściej są wywoŜone nasze nieczystości. Nie 
stać w duŜej mierze mieszkańców na wybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków, bo to koszt niemały. Wywóz nieczystości 
płynnych beczkowozami do tak oddalonych oczyszczalni takŜe pogłębia budŜety mieszkańców. Jednak najwaŜniejsze jest 
zdrowie, które powinniśmy pielęgnować poprzez utrzymywanie czystego środowiska, a nie skaŜonego szambem wylewanym na 
własne posesje. 
 
Ma Pani w swoim dorobku organizację imprez na terenie Górek Śląskich tj. Gminne DoŜynki czy festyny. Jakimi 
sposobami mobilizuje Pani ludzi do pomocy, współpracy? 
Staram się być koordynatorem wszelkich sołeckich imprez poprzez zjednywanie sobie przede wszystkim aktywnych 
mieszkańców, którzy dla dobra wsi są w stanie zrobić duŜo. Z nimi współpracuje mi się najowocniej, a ja ze swej strony staram 
się dokładać wszelkich starań, aby poczuli się gospodarzami w swojej wsi, doceniając ich zaangaŜowanie społeczne. 
 
Jak odreagowuje Pani stres związany z „sołtysowaniem”? 
Nie przeŜywam jako takiego wielkiego stresu związanego z „ sołtysowaniem”, ale jeŜeli juŜ takowy wystąpi, najczęściej zabieram 
się za generalne porządki w domu, albo teŜ czytam róŜnorakie „lekkie” czasopisma.    
 
A juŜ tak całkiem prywatnie, co sprawia Pani największe szczęście? 
CóŜ moŜe być dla mnie największym szczęściem: rodzina, zdrowie i to, Ŝe posiadamy pracę i za to dziękuję. 

Marlena Wydra 



IDŹCIE I NAUCZAJCIE WSZYSTKIE NARODY... 
JUBILEUSZE KAPŁAŃSKIE W NĘDZY 

 W kościele parafialnym pod wezwaniem Matki BoŜej RóŜańcowej w Nędzy 28 lipca 
br. odbyła się koncelebrowana, uroczysta msza św. w intencjach ks. infułata Helmuta 
Sobeczki i ks. proboszcza Joachima Miksy. Ofiara składana była z okazji jubileuszy: 
50-lecia posługi kapłańskiej ks. H. Sobeczki oraz 60. rocznicy urodzin ks. J. Miksy. 
      Ks. prof. zw. dr hab. Helmut Jan Sobeczko (na zdjęciu po lewej) urodził się w 
1939 r. w Nędzy. W tutejszym kościele został ochrzczony i przyjął I Komunię Św. Następnie 
słuŜył jako ministrant pod czułym okiem nieodŜałowanej śp. ks. proboszcza Jana 
Gonszczyka (na zdjęciu po prawej). RównieŜ w Nędzy uczęszczał do szkoły podstawowej. 
Maturę zdał w Liceum. im. J. Kasprowicza w Raciborzu w 1957 r. W latach 1957-1962 
studiował w WyŜszym Seminarium Duchownym Śląska Opolskiego w Nysie. Święcenia 
kapłańskie przyjął z rąk biskupa ordynariusza diecezji opolskiej ks. Franciszka Jopa, a 
prymicję odprawił ks. Sobeczko w niedzielę 22 lipca 1962 r. w rodzinnej miejscowości. 
Potem odbył studia magisterskie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Specjalizował się 
w zakresie liturgiki i historii Kościoła. Po studiach został osobistym  sekretarzem bp. F. 
Jopa. Jednocześnie prowadził pracę dydaktyczną w nyskim seminarium. W 1976 r. 
wyjechał na studia doktoranckie do Rzymu, gdzie cztery lata później obronił doktorat. 
Habilitował się w 1993 r. Był jednym z sekretarzy Jego Świątobliwości Jana Pawła II. Po 
powrocie do kraju czynnie angaŜował się na rzecz utworzenia Wydziału Teologicznego na 
Uniwersytecie Opolskim, wspomagając ks. bp. Alfonsa Nossola, którego został 
dziekanem w 1994 r. Za osiągnięcia naukowe w 2000 r. przyznano mu tytuł profesora zwyczajnego. Dostojnemu jubilatowi 
Ŝyczenia nadesłała prof. dr hab. inŜ. Krystyna Czaja – rektor Uniwersytetu Opolskiego. 
       Ks. proboszcz Joachim Miksa urodził się w 1952 r. w Gorzowie Śląskim. Święcenia kapłańskie przyjął 8 maja 1977 r. 
Potem był wikarym w kościele św. Mikołaja w Raciborzu. 25 sierpnia 1984 r. został proboszczem w Nędzy. 
       Dziękczynną uroczystość zaszczycili: ks. biskup ordynariusz diecezji gliwickiej prof. zw. dr hab. Jan Kopiec, ks. bp. 
Gerard Kusz (równieŜ obchodzący jubileusz 50-lecia kapłaństwa w tym roku), opolski biskup pomocniczy ks. Paweł Stobrawa 
oraz były rektor nyskiego seminarium duchownego ks. prałat prof. zw. dr hab. Alojzy Marcol (ur. w Nędzy w 1931 r.) 
       Ciekawostką jest fakt, Ŝe ks. Sobeczko podczas odprawiania mszy ubrany był w tę samą albę co pół wieku temu! 
      Na zakończenie uroczystości ks. proboszcz Joachim Miksa serdecznie podziękował przybyłym gościom i 
zgromadzonym wiernym za modlitwę i pamięć.                     (K.O.)  
Bibliografia: www.parafia-nedza.gliwice.opoka.org.pl                                                                                                                            

ZMIANA NA STANOWISKU PROBOSZCZA W BABICACH 
 
 W niedzielę, 19 sierpnia babicka parafia św. Anny dokonała uroczystego podsumowania 
35-letniej słuŜby proboszczowskiej Ks. Prałata Bogdana Kicingera, dla którego z dniem 22 
sierpnia rozpoczął się czas emerytury. Z tej okazji parafianie wydali ksiąŜkę uwieczniającą róŜne 
dziedziny aktywności inspirowanej w parafii przez Jubilata. Dziełko zostało jemu dedykowane i 
pomyślane jako dar parafii dla swojego opiekuna duchowego a zarazem jako pamiątka zarówno 
dla niego, jak i dla kaŜdego z parafian. 
 Uroczystości rozpoczęła suma o godz. 1000, którą Ks. Proboszcz koncelebrował z 
pochodzącym z Babic Ks. Prof. Piotrem Morcińcem. Po południu  chór parafialny, który oprawiał 
muzycznie równieŜ Liturgię, zaprosił wszystkich parafian na koncert. W repertuarze, oprócz 
choralnej klasyki, znalazły się utwory, które babickiej scholi dziecięcej przyniosły przed laty 
prestiŜowe nagrody na festiwalach. Koncert, prowadzony przez Brygidę Tomalę, miał charakter 
dziękczynno-wspomnieniowy i w niejednym oku zakręciła się łza. Nie mogło, oczywiście, zabraknąć 
solistki Klaudii Romek, równieŜ wywodzącej się z 
Babic, a pracującej w Krakowie (w Filharmonii i 
Akademii Muzycznej). Instrumentarium stanowiły 

organy oraz kwartet smyczkowy. 
 Ostatnią częścią uroczystości było spotkanie przy kawie, na które Rada  
Parafialna zaprosiła wszystkich, a skorzystało całkiem sporo parafian (ponad 200 z 
600-osobowej wspólnoty). Miejsca uŜyczyła Ochotnicza StraŜ PoŜarna, a namiotu – 
Urząd Gminy, którym naleŜą się słowa podziękowania. Parafianie nie zawiedli 
równieŜ w kwestii aprowizacyjnej, dostarczając około 40 blach domowych ciast. Nie 
zabrakło teŜ  rozrywki w postaci programu kabaretowego, stworzonego specjalnie na 
tę okazję, oraz konkursu wiedzy o Jubilacie. A wszystko w duchu wzajemnych 
podziękowań i serdeczności na kolejne lata, które Ks. Kicinger spędzać będzie jako 
rezydent w swojej rodzinnej Parafii NSPJ w Raciborzu. śyczymy mu tam samych 
dobrych wspomnień i równie dobrych nowych doświadczeń w zdrowiu i promieniach 
BoŜego błogosławieństwa.  
 Następcą Ks. Bogdana Kicingera w Babicach jest Ks. Jarosław 
Buchenfeld. Jemu równieŜ Ŝyczymy owocnej pracy i wielu BoŜych łask. 

Kornelia Czogalik 



TERMINARZ ROZGRYWEK PIŁKARSKICH W SEZONIE 2011/2012 

 
 

 

 

Kolejka 
termin 

LIGA OKRĘGOWA, 
GRUPA III 

 

Kolejka 
termin 

LIGA OKRĘGOWA, 
GRUPA III 

 

Kolejka 
termin 

LIGA OKRĘGOWA, 
GRUPA III 

 

Kolejka 
termin 

LIGA OKRĘGOWA, 
GRUPA III 

 
LKS 1908 Nędza LKS 1908 Nędza LKS 1908 Nędza LKS 1908 Nędza 

I 
11.08. 
2012 

Stal Kuźnia 
Raciborska- LKS 

1908 Nędza 

IX 
29-30.09. 

2012 

LKS 1908 Nędza-  
Płomień Połomia 

XVII 
30.03. 
2013 

LKS 1908 Nędza-  
LKS KrzyŜanowice 

XXV 
18-19.05. 

2013 

LKS 1908 Nędza-  
Naprzód CzyŜowice 

II 
15.08. 
2012 

LKS KrzyŜanowice - 
LKS 1908 Nędza 

X 
06-07.10. 

2012 

Naprzód CzyŜowice - 
LKS 1908 Nędza 

XVIII 
06-07.04. 

2013 

Czarni Gorzyce -LKS 
1908 Nędza 

XXVI 
25-26.05. 

2013 

Polonia Łaziska 
Rybnickie - LKS 

1908 Nędza 

III 
18.08. 
2012 

LKS 1908 Nędza-  
Czarni Gorzyce 

XI 
13-14.10. 

2012 

LKS 1908 Nędza-  
Polonia Łaziska 

Rybnickie 

XIX 
13-14.04. 

2013 

LKS 1908 Nędza-  
Rafako Racibórz 

XXVII 
29.05. 
2013 

LKS 1908 Nędza-  
Górnik Pszów 

IV 
25.08. 
2012 

Rafako Racibórz - 
LKS 1908 Nędza 

XII 
20-21.10. 

2012 

Górnik Pszów - LKS 
1908 Nędza 

XX 
20-21.04. 

2013 

Naprzód Syrynia - 
LKS 1908 Nędza 

XXVIII 
01-02.06. 

2013 

Dąb Gaszowice - LKS 
1908 Nędza 

V 
01.09. 
2012 

LKS 1908 Nędza-  
Naprzód Syrynia 

XIII 
27-28.10. 

2012 

LKS 1908 Nędza-  
Dąb Gaszowice 

XXI 
24.04. 
2013 

LKS 1908 Nędza-  
Naprzód Rydułtowy 

XXIX 
08-09.06. 

2013 

LKS 1908 Nędza-  
Górnik Radlin 

VI 
08.09. 
2012 

Naprzód Rydułtowy 
- LKS 1908 Nędza 

XIV 
03-04.11. 

2012 

Górnik Radlin - LKS 
1908 Nędza 

XXII 
27-28.04. 

2013 

Naprzód Zawada 
(Wodzisław Śląski) -

LKS 1908 Nędza 

XXX 
15-16.06. 

2013 

Granica Ruptawa 
(Jastrzębie Zdrój) - 

LKS 1908 Nędza 

VII 
15.09. 
2012 

LKS 1908 Nędza-  
Naprzód Zawada 

XV 
10-11.11. 

2012 

LKS 1908 Nędza-  
Granica Ruptawa 
(Jastrzębie Zdrój) 

XXIII 
04-05.05. 

2013 

LKS 1908 Nędza-  
Silesia Lubomia 

 

VIII 
22.09. 
2012 

Silesia Lubomia - 
LKS 1908 Nędza 

XVI 
23-24.03. 

2013 

LKS 1908 Nędza-  
KS Kuźnia 
Raciborska 

XXIV 
11-12.05. 

2013 

Płomień Połomia - 
LKS 1908 Nędza 

Kolejka 
termin 

KLASA A, GRUPA 
Racibórz 

 

Kolejka 
termin 

KLASA A, GRUPA 
Racibórz 

 

Kolejka 
termin 

KLASA A, GRUPA 
Racibórz 

 

Kolejka 
termin 

KLASA A, GRUPA 
Racibórz 

 
LKS Górki Śląskie LKS Górki Śląskie LKS Górki Śląskie LKS Górki Śląskie 

I 
12.08. 
2012 

LKS Górki Śląskie- 
KS 1905 Krzanowice 

IX 
30.09. 
2012 

LKS Buk Rudy- LKS 
Górki Śląskie 

XVII 
30.03. 
2013 

LKS Górki Śląskie- 
LKS Ruda Kozielska 

XXV 
19.05. 
2013 

LKS Tworków- LKS 
Górki Śląskie 

II 
15.08. 
2012 

LKS Ruda Kozielska- 
LKS Górski Śląskie 

X 
07.10. 
2012 

LKS Górki Śląskie- 
LKS Tworków 

XVIII 
07.04. 
2013 

LKS Dzimierz- LKS 
Górki Śląskie 

XXVI 
26.05. 
2013 

LKS Górki Śląskie- 
LKS Czarni Nowa 

Wieś 

III 
19.08. 
2012 

LKS Górki Śląskie – 
LKS Dzimierz 

XI 
14.10. 
2012 

LKS Czarni Nowa 
Wieś- LKS Górki 

Śląskie 

XIX 
14.04. 
2013 

LKS Górki Śląskie- 
KS Kornowac 

XXVII 
30.05. 
2013 

LKS Naprzód 37 
KrzyŜkowice- LKS 

Górki Śląskie 

IV 
26.08. 
2012 

KS Kornowac- LKS 
Górki Śląskie 

XII 
21.10. 
2012 

LKS Górki Śląskie-  
LKS Naprzód 37 

KrzyŜkowice 

XX 
21.04. 
2013 

LKS Górki Śląskie- 
LKS Cyprzanów 

XXVIII 
02.06. 
2013 

LKS Górki Śląskie- 
LKS Start Pietrowice 

Wielkie 

V 
02.09. 
2012 

LKS Cyprzanów- LKS 
Górki Śląskie XIII 

28.10. 
2012 

LKS Start Pietrowice 
Wielkie- LKS Górki 

Śląskie 
 

XXI 
28.04. 
2013 

LKS Ocice Racibórz- 
LKS Górki Śląskie 

XXIX 
09.06. 
2013 

LKS Wypoczynek 
Buków- LKS Górki 

Śląskie 

VI 
09.09. 
2012 

LKS Górki Śląskie- 
LKS Ocice Racibórz 

XIV 
04.11. 
2012 

LKS Górki Śląskie- 
LKS Wypoczynek 

Buków 

XXII 
01.05. 
2013 

LKS Górki Śląskie- 
LKS Unia Turza 

Śląska 

XXX 
15.06. 
2013 

LKS Górki Śląskie- 
LKS Naprzód Borucin 

VII 
16.09. 
2012 

LKS Unia Turza 
Śląska- LKS Górki 

Śląskie 

XV 
11.11. 
2012 

KS Naprzód Borucin- 
LKS Górki Śląskie 

XXIII 
05.05. 
2013 

LKS Studzienna- LKS 
Górki Śląskie 

 

VIII 
23.09. 
2012 

LKS Górki Śląskie – 
LKS Studzienna 

XVI 
24.03. 
2013 

KS 1905 Krzanowice- 
LKS Górki Śląskie 

XXIV 
12.05. 
2013 

LKS Górki Śląskie- 
LKS Buk Rudy 



 

 

„Okienko transferowe” zostało zamknięte, tym samym przedstawiamy zawodników pozyskanych przez kluby  
jak i tych, którzy zmienili w sezonie 2012/2013 klub. 

LKS 1908 NĘDZA 
TRENER: Mieczysław Masłowski 
UBYLI: Przemysław Kośmider – powrót z wypoŜyczenia do LKS Bełk, Marcin Paleń. 
PRZYBYLI: Maciej Paskuda - powrót z wypoŜyczenia Polonia Wrocław, Mateusz Nieckarz, Adam Jantas – przybył z druŜyny 
Okręgowej Ligii Juniorów Nędza, Grzegorz Benedyk – przybył z druŜyny Okręgowej Ligii Juniorów Nędza. 

 
LKS GÓRKI ŚLĄSKIE 

TRENER: Janusz NaleŜyty, Tracz Arkadiusz – trener druŜyny młodzieŜowej 
UBYLI: Kamil Jurecki – powrót z wypoŜyczenia Naprzód Rydułtowy, Jarosław Gawlas –odszedł do Naprzód Rydułtowy, 
Przemysław śyła – odszedł do Naprzód Rydułtowy, Krzysztof Śleziak – odszedł do Naprzód Rydułtowy, Grzegorz 
Stachowiak – odszedł do LKS PstrąŜna, Paweł Hildebrand – odszedł do LKS Babice, Marcin Mikler – odszedł do LKS Babice. 
PRZYBYLI: Łukasz Duda – wolny zawodnik, Piotr Zając – przybył z Dąb Gaszowice, Paweł Szczyrba – przybył z Dąb 
Gaszowice, Paweł Otawa – przybył z Dąb Gaszowice, Przemysław Kozielski – wolny zawodnik, Michał Pluchacz – 
wypoŜyczenie z KS Szczerbice, Mariusz Soroka – przybył z LKS Bogunice, Maciej Skorupka – przybył z Dąb Gaszowice, 
Michał Wieczorek – przybył z KS Szczerbice. 

 
LKS BABICE 

TRENER: Jarosław Kuczera 
UBYLI: Ireneusz Stomiński – wolny zawodnik 
PRZYBYLI: Piotr Niestrój – powrót z wypoŜyczenia LKS Odra Nieboczowy, Paweł Hildebrandt – przybył z LKS Górki Śląskie, 
Marcin Mikler– przybył z LKS Górki Śląskie. 

LKS ZGODA ZAWADA KSIĄśĘCA 
TRENER: Janusz Tomala 
UBYLI: Ireneusz Białek – zakończył karierę, Tomasz Białek – przeszedł do LKS 1908 Nędza, Krzysztof Kalisz - zakończył 
karierę, Damian Kułaga - zakończył karierę, Marek Drewniak – nie wznowił treningów. 
PRZYBYLI: Janusz Tomala – przybył z LKS Odra Nieboczowy, Dawid Cyran – wolny zawodnik, Leszek Cyran – wolny 
zawodnik, Leszek Rzycki – wolny zawodnik, Patryk Harbacz – przybył z LKS 1908 Nędza, Kamil Niemietz – przybył z LKS 
Start Pietrowice Wielkie. 

             Józef Zagola

Kolejka 
termin 

KLASA C, GRUPA I 
 

Kolejka 
termin 

KLASA C, GRUPA I 
 

Kolejka 
termin 

KLASA C, GRUPA I 
 

LKS Sparta 
Babice 

LKS Zgoda 
Zawada 
KsiąŜęca 

LKS Sparta 
Babice 

LKS Zgoda 
Zawada 
KsiąŜęca 

LKS Sparta 
Babice 

LKS Zgoda 
Zawada 
KsiąŜęca 

I 
26.08. 
2012 

LKS Sparta 
Babice- pauza 

LKS Zameczek 
Czernica- LKS 
Zgoda Zawada 

KsiąŜęca 

IX 
21.10. 
2012 

LKS Wojnowice- 
LKS Sparta 

Babice 

LKS Zgoda 
Zawada 

KsiąŜęca- LKS 
Grzegorzowice 

XVII 
05.05. 
2013 

LKS Zameczek 
Czernica- LKS 
Sparta Babice 

LKS Zgoda 
Zawada 

KsiąŜęca- LKS 
Jankowice 

II 
02.09. 
2012 

LKS Sparta 
Babice- LKS 

Bogunice 

LKS Zgoda 
Zawada 

KsiąŜęca- pauza 

X 
28.10. 
2012 

LKS Sparta 
Babice- KS 
Pietraszyn 

LKS Adamowice- 
LKS Zgoda 

Zawada 
KsiąŜęca 

XVIII 
12.05. 
2013 

LKS Sparta Babice- 
LKS Zgoda Zawada KsiąŜęca 

III 
09.09. 
2012 

LKS 
Grzegorzowice- 

LKS Sparta 
Babice 

LKS Zgoda 
Zawada 

KsiąŜęca- LKS 
Zryw Rudnik 

XI 
04.11. 
2012 

LKS Jankowice- 
LKS Sparta 

Babice 

LKS Zgoda 
Zawada 

KsiąŜęca- LKS 
Studzienna II 

XIX 
19.05. 
2013 

LKS Zryw 
Rudnik- LKS 

Sparta Babice 

LKS Zgoda 
Zawada 

KsiąŜęca- LKS 
Bogunice 

IV 
16.09. 
2012 

LKS Sparta 
Babice- LKS 
Adamowice 

LKS Wojnowice- 
LKS Zgoda 

Zawada 
KsiąŜęca 

XII 
07.04. 
2013 

LKS Sparta 
Babice- pauza 

LKS Zameczek 
Czernica- LKS 
Zgoda Zawada 

KsiąŜęca 

XX 
26.05. 
2013 

LKS Sparta 
Babice- LKS 
Wojnowice 

LKS 
Grzegorzowice- 

LKS Zgoda 
Zawada KsiąŜęca 

V 
23.09. 
2012 

LKS Studzienna 
II- LKS Sparta 

Babice 

LKS Zgoda 
Zawada 

KsiąŜęca- KS 
Pietraszyn 

XIII 
14.04. 
2013 

LKS Bogunice- 
LKS Sparta 

Babice 

LKS Zgoda 
Zawada 

KsiąŜęca- pauza 

XXI 
02.06. 
2013 

KS Pietraszyn- 
LKS Sparta 

Babice 

LKS Zgoda 
Zawada 

KsiąŜęca- LKS 
Adamowice 

VI 
30.09. 
2012 

LKS Sparta 
Babice- LKS 
Zameczek 
Czernica 

LKS Jankowice- 
LKS Zgoda 

Zawada 
KsiąŜęca 

XIV 
21.04. 
2013 

LKS Sparta 
Babice- LKS 

Grzegorzowice 

LKS Zryw 
Rudnik- LKS 

Zgoda Zawada 
KsiąŜęca 

XXII 
09.06. 
2013 

LKS Sparta 
Babice- LKS 
Jankowice 

LKS Studzienna 
II- LKS Zgoda 

Zawada KsiąŜęca 

VII 
07.10. 
2012 

LKS Sparta Babice- 
LKS Zgoda Zawada KsiąŜęca 

XV 
28.04. 
2013 

LKS Adamowice- 
LKS Sparta 

Babice 

LKS Zgoda 
Zawada 

KsiąŜęca- LKS 
Wojnowice 

 

VIII 
14.10. 
2012 

LKS Sparta 
Babice- LKS 
Zryw Rudnik 

LKS Bogunice- 
LKS Zgoda 

Zawada 
KsiąŜęca 

XVI 
01.05. 
2013 

LKS Sparta 
Babice- LKS 

Studzienna II 

KS Pietraszyn- 
LKS Zgoda 

Zawada 
KsiąŜęca 



Z śYCIA GMINY 

MAŁY - WIELKI GRACZ 
 Michał Stroka jest mieszkańcem Gminy Nędza od urodzenia. Jego największą pasją jest piłka noŜna. Gra w „nogę” od 

dziecka, w naszym miejscowym klubie sportowym LKS 1908 Nędza gra od 4 lat na pozycji 
środkowego pomocnika. Obecnie bierze udział w zabawie zorganizowanej przez Nowiny 

Raciborskie „Mały- wielki gracz”, gdzie do tej pory jest  faworytem. Jego poczynania 
moŜemy zobaczyć w jedenastym odcinku.  Zasady zabawy są proste. Gracze wykonują 
łatwiejsze i trudniejsze zadania zdobywając przy tym punkty. Konkurencje są następujące: 
podbijanie piłki dowolnymi częściami ciała na czas - „Ŝonglerka w 100 sekund" (zdjęcie po 
prawej); przemieszczenie piłki od połowy boiska do linii 16 metrów w powietrzu i uderzyć 
tak, Ŝeby padł gol- "w powietrzu do bramki"; trafienie do pustej bramki ze środka boiska, 
tak aby piłka nie dotknęła po drodze murawy - "ze środka do pustej"; z 
piłki ustawionej na rzucie roŜnym piłkę naleŜy tak zakręcić, aby wpadła 
do pustej bramki - "z roŜnego do bramki"; z linii szesnastego metra, na 
wysokości bramki trzeba trafić w lewy lub prawy słupek, piłka nie moŜe 
wpaść do bramki, nie moŜe się teŜ otrzeć o słupek, musi wyjść do 
gracza- "z szesnastki w słupek".  
 „Nasz” gracz w jedenastej odsłonie zdobył w  sumie 75 pkt, 
dzięki czemu figuruje na pierwszym miejscu zestawienia uczestników 

zabawy. Poradził sobie świetnie. Największą trudnością okazała się konkurencja z trafieniem w słupki 
bramki z 16-stego metra boiska. Jak sam twierdzi pozostałe zadania nie sprawiały mu większych trudności. 
Poczynania graczy moŜna śledzić na portalu Nowiny Raciborskie.  Michałowi gratulujemy i Ŝyczymy dalszych 
sukcesów oraz wielu strzelonych bramek!             Marlena Wydra 
 
ORLIK ZAPRASZA 

Moje Boisko Orlik 2012 mieści się przy ulicy Jana Pawła II 41a, na terenie Zespołu Szkolno-
Gimnazjalnego w Nędzy. Na obiekt składają się dwa boiska. Pierwsze do gry w piłkę noŜną oraz drugie umoŜliwiające grę w piłkę 
koszykową, siatkową a nawet piłkę ręczną. Obiekt jest nowoczesny, spełnia standardy Unii Europejskiej. Z obiektu mogą 

korzystać dorośli, młodzieŜ, dzieci jak równieŜ osoby 
niepełnosprawne bez ograniczeń, gdyŜ obiekt jest w pełni 
przystosowany. Reflektory zamontowane na obiekcie, umoŜliwiają 
swobodne podejmowanie aktywności fizycznej równieŜ po zmroku. 
Dodatkowo obiekt posiada budynki, w których mieszczą się szatnie 
z pełnym węzłem sanitarnym, tj. toalety oraz prysznice, z których 
uŜytkownicy mogą swobodnie korzystać.  

W pobliŜu obiektu sportowego znajduje się nowoczesny 
plac zabaw, który ułatwia spędzanie rodzinom wolnego czasu, gdyŜ 
mniej zainteresowani, lub znuŜeni kibicowaniem najmłodsi 
uczestnicy mogą z rodzicami spędzać aktywnie czas na zabawie. 
Nieopodal placu zabaw mieści się boisko do siatkówki plaŜowej z 
którego równieŜ w pełni swobodnie moŜna korzystać. W  
miesiącach letnich dodatkowo czerpać przyjemność z tej 
wakacyjnej formy ruchu. 

Dyscyplina ciesząca się największym zainteresowaniem i 
powodzeniem na Boisku Orlik 2012 to piłka noŜna. Od początku 
marca utworzyło się juŜ wiele stałych grup, które regularnie 
pojawiają się na obiekcie, by walczyć o zwycięstwo i doceniać uroki 
aktywności fizycznej. Od początku istnienia obiektu odbyło się juŜ 
kilka turniejów z tej oto dyscypliny. Wydarzeniom tym zawsze 
towarzyszą pozytywne emocje i energia. Ducha walki wzmacniają 
równieŜ kibice, którzy aktywnie dopingują swoich faworytów z 
trybun obiektu. 

Rezerwacji Boiska Orlik 2012 moŜna dokonywać u 
animatora odpowiedzialnego za obiekt Karoliny Pławeckiej 
osobiście w godzinach otwarcia obiektu, bądź telefonicznie pod 
numerem: 534-504-888.   
Zapraszamy wszystkich do korzystania z tego nowoczesnego, 
dającego szeroki wachlarz rozwoju obiektu. Razem sprawmy, by 

stał się miejscem wielopokoleniowych spotkań i przyjaznym dla kaŜdego zainteresowanego.                   Karolina Pławecka 

UDAŁO SIĘ! 
 Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy uzyskała bezpłatne oprogramowanie Microsoft dla komputerów 
znajdujących się w GBP w Nędzy oraz filii w Zawadzie KsiąŜęcej. KsiąŜnica uzyskała równieŜ dotację Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych. Ponadto przystąpiono do programu "Angielski 
1, 2, 3 w bibliotece". Jest to bezpłatny komputerowy kurs języka angielskiego dla młodzieŜy i dorosłych 
przeznaczony wyłącznie do uŜytku  w bibliotekach, które zakwalifikowały się do programu.  

GBP w Nędzy, Katarzyna Machecka 



ŚCIEśKI NASZYCH PRAOJCÓW 

 Filia biblioteczna w Zawadzie KsiąŜęcej przygotowała dla 
dzieci prezentację starej piekarni "U Stroki" w Zawadzie Ks. Obecnie 
juŜ nieczynna piekarnia swoją świetność miała w okresie 
przedwojennym i powojennym aŜ do lat 70-tych. Zachował się jeszcze 
duŜy węglowy piec, który był obsługiwany przez ówczesnego 
właściciela piekarni - Wiktora Strokę. Mieszkańcy Ciechowic, Łęgu i 
Zawady Ks. byli klientami tej piekarni, a znakomity smak chleba i 
kołacza wspominają do dzisiaj. Na zakończenie prezentacji 
przygotowano dla dzieci piknik w przydomowym ogrodzie dawnej 
piekarni, gdzie częstowano uczestników kołaczem śląskim i kawą 
zboŜową - smak kawy kilkoro dzieci poznało po raz pierwszy. 

Filia biblioteczna w Zawadzie Ks.,  Małgorzata Franica-Skwierczyńska 

 
 
ZIOŁA DLA KAśDEGO 
 OSP i Filia biblioteczna w Zawadzie KsiąŜęcej zorganizowały 
prelekcję zielarzy - Łucji Przybyła i Leona Wolnika. Prelegenci z 
pasją przekazywali swoją wiedzę i przygotowali pokaz świeŜych ziół 
ogrodowych i polowych. Uczestnicy spotkania zostali zaproszeni na 
degustację herbat ziołowych Pani Łucji i Pana Leona a uzupełnieniem 
poczęstunku były zdrowe i poŜywne ciasteczka Katarzyny i Małgorzaty. 
Na zakończenie spotkania kaŜdy uczestnik otrzymał bukiet 
róŜnorodnych ziół. Prelegentom dziękujemy za zaangaŜowanie i mamy 
nadzieję, Ŝe część swojej pasji udało im się przekazać uczestnikom 
spotkania.                          OSP Zawada Ks., Katarzyna Syrnik oraz  

Filia biblioteczna w Zawadzie Ks., Małgorzata Franica-Skwierczyńska 

 
 
WAKACYJNA SZKOŁA GOTOWANIA - SMAK ORIENTU 
 Ci, którzy pojawili się 19 lipca br. na zajęciach zorganizowanych przez Gminne Centrum Kultury w Nędzy juŜ po 
przekroczeniu progu siedziby GCK poczuli orientalne zapachy biegnące z kuchni. Warsztaty zostały zorganizowane jako cykl zajęć 
z zakresu wakacyjnej szkoły gotowania – tym razem tematem była kuchnia indyjska. Za szefów kuchni wcielili się bracia 
Szymon i Artur Dunkel z Nędzy, którzy doświadczenie nabyli gotując dla samych mnichów w jednym z klasztorów w Indiach.  
 Szymon i Artur wybrali dla uczestników warsztatów dania, które podawane są w Indiach jedynie na weselach lub z 
okazji wielkich świąt i uroczystości – tak więc czekała wszystkich wielka uczta. Ale najpierw uczestnicy zakasali rękawy i zabrali 
się do lepienia samosów. Samosa to przekąska w postaci trójkątnego pieroŜka nadziewanego warzywami lub mięsem, 
smaŜonego na głębokim oleju. Jako nadzienie posłuŜyły przygotowane wcześniej ostro doprawione warzywa, których aromat 
witał uczestników od progu centrum kultury. W menu znalazły się teŜ gulab jamun i halawa. Gulab jamun to mleczne kulki 

maczane w syropie róŜanym - bardzo słodki deser. „Gulab”  oznacza wodę róŜaną, a 
„jamun” to określenie głębokiego purpurowego koloru. Natomiast halawa stanowi 
zarówno hinduski deser jak i podstawowy element hinduskiego śniadania. Pod tą nazwą 
kryje się praŜona na maśle kasza manna doprawiona kardamonem i podawana z 
bananami i rodzynkami. Dodatkowo zostały teŜ usmaŜone czapati, czyli bardzo popularne 
w Indiach cieniutkie chlebki. Swoim wyglądem przypominają meksykańską tortillę. 
 KaŜdy z uczestników warsztatów aktywnie spędził czas w kuchni przepełnionej 
nieznanymi do tej pory smakami i aromatami. Artur i Szymon opowiadali o czasie 

spędzonym wśród Hindusów. Mówili o sposobie 
gotowania, upodobaniach kulinarnych, smakach ale 
teŜ i o codziennym Ŝyciu w Indiach. 
 Kiedy wszystko zostało usmaŜone i 
doprawione uczestnicy zasiedli do stołu i zaczęła się 
uczta dla podniebienia. Czas umilał pokaz zdjęć z 
pobytu Artura i Szymona Dunkel w Indiach.   (j.b.) 
 



JAK LICZNE SĄ NASZE PLACÓWKI OŚWIATOWE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 

  
 

Lp. 
 

Nazwa jednostki organizacyjnej 
 

Ogółem 
liczba 

uczniów 

 
Liczba 

oddziałów 

 
Liczba uczniów 

w oddziale (klasie) 

1. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-
Gimnazjalnym w Nędzy 

 
 

259 

 
 

13 

KL. I a: 17; I b: 17 

KL. II a: 22; II b: 22 

KL. III a: 18 ; I b: 18 

KL. IV a: 22; IV b: 20 

KL. V a: 20; V b: 20;  
V c: 19 
KL. VI a: 22; VI b: 22 

2. Gimnazjum w Zespole Szkolno-
Gimnazjalnym w Nędzy 

 
184 

 
8 

KL. I a: 24; I b: 24 
KL.II a: 23; II b: 22; 
II c: 23 
KL. III a: 24; III b: 22; III 
c: 22 

3. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Górkach Śl. 

 
26 

 
3 

KL. I: 10 

KL. II: 9 

KL.III: 7 

4. Szkoła Podstawowa w Zawadzie KsiąŜęcej  
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zawadzie 
KsiąŜęcej 

 
 

43 

 
 

5 

KL. I: 6 
KL. II: 9 

KL. III: 6 

KL. IV: 6 
KL. V: 6 
KL. VI:10 

5. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Babicach 

 
25 

 
3 

KL. III: 8 

KL.V: 7 

KL.VI:  10 

 

 

 

 PowyŜsze dane zebrano według stanu na dzień 28 sierpnia 2012 r., na rok szkolny 2012/2013. 

Specjalista ds. Oświaty i Sportu UG, Edyta Szajt  

Lp. Nazwa jednostki 
organizacyjnej 

Liczba dzieci 
uczęszczających do 

przedszkola 

Liczba 
oddziałów 

Wiek (rocznik) / 
liczba dzieci 

1. Przedszkole w Nędzy  
98 

 
4 

Dzieci 2,5 letnie (2010): 3 
Dzieci 3 letnie (2009): 16 
Dzieci 4 letnie (2008): 25 
Dzieci 5 letnie (2007): 23 
Dzieci 6 letnie (2006): 31 

2. Przedszkole w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym 
w Górkach Śląskich 

 
42 

 
2 

 

Dzieci 2,5 letnie (2010):4 
Dzieci 3 letnie (2009): 4 
Dzieci 4 letnie (2008): 9 
Dzieci 5 letnie (2007): 15 
Dzieci 6 letnie (2006) : 10 

3. Przedszkole w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym 
w Babicach 

 
32 

 
2 

Dzieci 2,5 letnie (2010): 2 
Dzieci 3 letnie (2009):3 
Dzieci 4 letnie (2008):11 
Dzieci 5 letnie(2007): 7 
Dzieci 6 letnie(2006):9 

4. Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Zawadzie 
KsiąŜęcej oddział 
zamiejscowy przedszkola 
w Łęgu 

 
 

42 

 
 

2 

Dzieci 2,5 letnie (2010):3 
Dzieci 3 letnie( 2009): 11 
Dzieci 4 letnie (2008):7 
Dzieci 5 letnie (2007): 7 
Dzieci 6 letnie (2006): 14 
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„RÓśA” 

RóŜa swe płatki rozchyla 
Biała, Ŝółta czy czerwona 
Dla Ciebie kaŜda z nich 
Dla Ciebie jej kaŜdy płatek 
 
Miłość jak róŜa kolce ma, 
Lecz jej magia pokona i to 
Musi być piękna i trwała 
Ta oto róŜa szczęście Ci da 

 

Eleonora Czekała 

 

SIATKÓWKA W GMINIE NĘDZA 

 GS przypomina amatorom „siatki”, Ŝe juŜ we wrześniu rusza czternasta edycja Amatorskiej 
Ligi Piłki Siatkowej. A póki co szef druŜyny VT Nędza podsumowuje XXX Letnie Igrzyska Olimpijskie - 
Londyn 2013 w kategorii piłka siatkowa. 

DO - MNIE - MANIE  czyli (na) OLIMP - JADA 
 Dzień po meczu ćwierćfinałowym ROSJA – POLSKA na XXX Igrzyskach Letniej Olimpiady w Londynie, gdy 
juŜ ochłonąłem po poraŜce naszych, wypiłem trzecią kawę (a jest 9-ta rano) po cięŜko przespanej nocy,  
poczytałem i … wtedy postanowiłem „popełnić” ten felieton.  

 Jako kibic siatkówki i old-boy (z małą nadwagą) uprawiający (jeszcze) ten piękny sport nie sposób nie 
śledzić poczynań siatkarskiej druŜyny narodowej na największej z imprez jaką są Letnie Igrzyska Olimpijskie w 
Londynie. Przyznam szczerze, Ŝe sam fakt, Ŝe transmisję z hali siatkarskiej będzie przeprowadzać publiczna TVP 
juŜ rodził we mnie obawy. Niestety okazały się słuszne, ba, nawet ironicznie, w rozmowie z Qrakiem upatrywałem 
w tym powodu odpadnięcia naszych orłów … Ale poziom komentarza, chłodnej analizy meczu przez 
komentujących, a szczególnie (O ZGROZOOO !!!) „popisy” duetu w studio – pozostawiam Państwu. Niektórzy z 
dziennikarzy juŜ przed Igrzyskami wieszali medale na szyjach naszych chłopaków – siatkarzy. Teksty w stylu „dziś 
po prostu wygrywamy”, „ogramy” tego czy tamtego, „Bułgaria jest w naszym zasięgu” itp., itp., itp., TVP … 
wywoływały we mnie mieszane uczucia. Pompowanie tego (jakŜe popularnego juŜ „balonu”) uciął Zbyszek 
Bartman w wywiadzie po meczu z Bułgarią – przegranym niestety 1-3.  

 Wracając do meczu ćwierćfinałowego. „Sborna” była po prostu siatkarsko lepsza – to nie ulega wątpliwości. 
Wyciągnęli swoja największą broń – zagrywkę, trzeba dodać regularną, potęŜną zagrywkę. To, co wyprawiali 
Mikhaylov, Musersky, Ilnych, a i technicznie zagrywający Grankin (tuŜ za siatkę) – siało popłoch w naszych 
szeregach i robiło wraŜenie nawet na Ignaczaku czy Winiarskim. Wiadomo, jak Rosja postawi potrójny blok – 
cięŜko się przebić  (najniŜszy Grankin – 193 cm …. ). A my? MoŜna pisać, Ŝe nieskutecznie  w ataku, Ŝe w 
przyjęciu słabo, Ŝe mało środkiem …. ale po całym tym meczu nasuwa mi się jedno pytanie:  Przez ostatnich kilka 
(kilkanaście) miesięcy mówiono, Ŝe największą siłą naszej reprezentacji jest zespołowość, to, Ŝe trener Anastasi 
ma do dyspozycji 12 równorzędnych graczy, znakomitych zmienników. Komuś idzie słabo – wchodzi zmiennik i 
poprawia jakość gry. TO DO LICHA, DLACZEGO NIE ZROBILI TEGO W ĆWIERĆFINAŁOWYM MECZU Z 
ROSJĄ ? Dlaczego nie skorzystaliśmy z naszej największej broni w meczu o TAKĄ STAWKĘ Z ROSJĄ?    
I tu pozostaje mi tylko to, czego w Ŝyciu nie cierpię – DOMNIEMANIE. Dlaczego Zagumny nie zagrał zamiast słabo 
spisującego się śygadły, czemu na dłuŜej nie został na boisku Ruciak, czemu choć tylko dla wybicia z rytmu na 
boisko nie został wpuszczony Kubiak? Ale na te pytania prawdopodobnie nigdy nie uzyskam odpowiedzi.  Pozostaje 
mi (jak i kaŜdemu kibicowi) zaufać trenerowi Anastasiemu. Bo przecieŜ (nie raz zresztą) pokazał, jakim jest 
świetnym fachowcem, dając nam tak wiele radości.  

 Patrząc juŜ (prawie) bez emocji na postawę naszych chłopaków w meczu z potęŜną Rosją, ambitnie 
grającą Australią czy nieobliczalną Bułgarią, a takŜe na zwycięstwa z Italią, Argentyną czy Wielką Brytanią wcale 
nie uwaŜam jak większość profesjonalnych felietonistów czy dziennikarzy, Ŝe (cyt) „nasi zawiedli”. Gdy patrzę na 
wystawiane im oceny, czytam wypowiedzi forumowiczów, analizuję mecz (mecze) stwierdzam, Ŝe to takie, nasze, 
polskie. Moja koleŜanka stwierdziła, Ŝe „Amerykanin powiedziałby: Nie dziś ? To następnym razem. Walczyli, 
trudno nie udało się, niech pracują, a następnym razem będzie lepiej”. Coś w tym „u licha” jest.  
Uczmy się wyciągać to, co dobre, dajmy nadzieję, a nie krytykę. Bo ci, którzy piszą dziś (cyt) „partacze”, 
„zawiedli” – są jak chorągiewka na wietrze. Dziś będą pisali tak, a za rok … 
 Więc drodzy kibice – głowy do góry, to młoda druŜyna z perspektywą, są na dobrej drodze. Jak mawiał 
Wielki Szu – „To jest poker”, ja powiem „To jest siatkówka”, czyli sport, a w sporcie piękne jest to, Ŝe poraŜki 
potrafią uczyć. MoŜe ta pigułka jest gorzka – ale uwierzcie mi – jak kaŜdy lek - pomaga.                    Janusz Lazar 

 

 


