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KIERMASZE ŚWIĄTECZNE 

Anioły, diabły, gwiazdy, stroiki, choinki, ale 
przede wszystkim pyszne ciasta – to wszystko 

można będzie nabyć podczas XV 
Bożonarodzeniowego Kiermaszu Świątecznego 

organizowanego przez Radę Rodziców przy 
ZSG w Nędzy. Na Kiermasz zapraszamy  09 
grudnia br. od godziny 1500 – 1800 w budynku 

ZSG w Nędzy. 
 

Filia Biblioteczna i OSP w Zawadzie Książęcej 
serdecznie zapraszają na  kiermasz  

świąteczny, który odbędzie się   02.12.2012 r. od 
godz. 1400  -  1700  w Świetlicy. 

Czekają na Was piękne ozdoby świąteczne, 
pyszne ciasta, pachnąca kawa i grzaniec. 

 

 
„ZACZARUJ UŚMIECHEM DZIEŃ"… 

 
… to piosenka klasy II a Szkoły Podstawowej w Nędzy - efekt udziału w konkursie Minutowa Piosenka Klasowa. Konkurs 

organizowany przez Fundację „Muzyka jest dla wszystkich” w ramach Programu edukacyjnego „Akcja Labirynt 2012”, pod 

patronatem Orkiestry Sinfonia Varsovia i we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym oraz z koordynatorami 

edukacji kulturalnej w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej miał na celu pobudzenie twórczej aktywności 

uczniów w dziedzinie muzyki i poezji, inspirację do pracy zespołowej, podniesienie kompetencji muzycznych i literackich oraz 

wykorzystanie piosenki jako środka porozumienia, ekspresji uczuć i postaw. 

Na konkurs należało nadesłać oryginalne, autorskie piosenki, wykonane wspólnie przez całą klasę, które rywalizowały z 

utworami z całej Polski. 31 października 2012 roku rozstrzygnięta została 2. edycja konkursu. Spośród trzydziestu najlepszych, 

jury wyłoniło zwycięzców.  I nagroda - nagroda główna - powędrowała do klasy 2a ze Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-

Gimnazjalnym w Nędzy za piosenkę Uśmiechem zaczaruj dzień (muzyka i słowa: Sylwia Linek wraz z uczniami klasy 2a), 

przygotowaną pod kierunkiem wychowawczyni Sylwii Linek. 30 listopada br. odbył się koncert finałowy w Mazowieckim 

Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie. Szczegóły każdy prześledzić może na stronie:  

http://www.akcjalabirynt.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=132:minutowa-piosenka-klasowa-

&catid=44:aktualnoci a klip zobaczyć na:  http://www.youtube.com/watch?v=raAZ3YnPc2s. 

"To ogromna niespodzianka! W tego typu przedsięwzięciu klasa brała udział po raz pierwszy. Wyzwanie traktowaliśmy 

jako dobrą zabawę. Najpierw pomysł na utwór, który okazał się "trafiony", potem nauka piosenki, jej nagranie w szkolnym 

radiowęźle i na końcu nagranie teledysku, co było nie lada przeżyciem. Doskonały rozwój przez zabawę. Wszystkim osobom 

zaangażowanym w projekt gorąco dziękuję za pomoc w nagraniu utworu.            ZSG w Nędzy, Sylwia Linek   
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Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci Mariusza Pendzicha  

– naczelnika OSP i sołtysa Nędzy w latach 2010 – 2012. 

Redakcja GS w imieniu Rady Gminy, Wójta Gminy, strażaków i społeczności lokalnej  

składa wyrazy głębokiego  

współczucia żonie, dzieciom, rodzicom, krewnym i przyjaciołom. 

Spoczywaj w Pokoju. 
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OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY

STAWKA PODATKU ROLNEGO NA 2013 ROK 

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października br. w sprawie średniej ceny skupu żyta za 

okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. podaje, że: na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 

rolnym (Dz. U z 2006 r. Nr 136, poz.969 z późn. zm.) ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech 

kwartałów 2012 r. wyniosła 75,86 zł za 1 dt. W związku z tym, na terenie Gminy Nędza w 2013 roku podatek rolny dla gruntów 

powyżej 1 hektara wynosić będzie 189,65 zł, natomiast podatek rolny dla gruntów poniżej 1 hektara wynosić będzie 379,30 zł. 

STAWKA PODATKU LEŚNEGO NA 2013 ROK 

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 roku w sprawie średniej ceny 

sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 roku 

podaje, że: na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U Nr 200, poz. 1682 z późn. 

zm.) ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za 

pierwsze trzy kwartały 2012 r. wyniosła 186,42 zł za 1 m3. W związku z tym, na terenie Gminy Nędza w 2013 roku podatek leśny 

wynosić będzie 41,01 zł. 

 

GODZINY PRACY URZĘDU GMINY W NĘDZY W MIESIĄCU GRUDNIU br. 

Informuje się, że 24 grudnia 2012 roku Urząd Gminy w Nędzy będzie nieczynny. 31 grudnia 2012 roku urząd będzie 

czynny od 7.30 do 12.00. W zamian za dzień 24.12.2012 roku urząd będzie czynny 01 grudnia 2012r. od 7.30 do 11.30. 

 

WYSTAWA GOŁĘBI 

Wystawa gołębi zostanie zorganizowana w tym roku w dniach 8-9.XII w budynku LKS Nędza przy ul. Sportowej 10 w Nędzy. 

 

 SESJA W PIGUŁCE 

29 października 2012 r. na sesję przybyło 14 radnych – nieobecny Rafał Lincner. Wójt Gminy Nędza oraz 

Przewodniczący Rady Gminy złożyli informację o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym. 

Na wstępnie radni pochylili się nad uchwaleniem stawek podatków od nieruchomości i środków transportowych, 

zwolnienia z podatku oraz w sprawie opłaty targowej. Wysokości tych stawek opublikujemy w numerze grudniowym GS. 

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Rocznego planu potrzeb Gminy Nędza w zakresie wykonywania prac 

społecznie użytecznych na 2013 rok. Plan zakłada wykonanie prac polegających na: oczyszczaniu gminy (usuwanie śniegu, 

odpadów, koszenie, sprzątanie chodników), porządkowaniu obiektów sportowych (sprzątanie, zamiatanie wokół budynków, 

konserwacja), konserwacji rowów (koszenie, wycinka, czyszczenie). Prace te będą wykonywane w okresie ogółem 3800 godzin 

rocznie przez 12 bezrobotnych (3 kobiety i 9 mężczyzn). 

Następnie radni podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia Programu współpracy Gminy Nędza z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 

rok 2013. Program realizowany będzie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. W roku 2013 Gmina będzie wspierać 

lub powierzać podmiotom programu realizację zadań publicznych wymienionych w art. 4 ustawy, uznając jako priorytetowe 

zadania publiczne z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; ochrony i promocji zdrowia; kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 

Kolejna podjęta uchwała dotyczyła przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 Gminy Nędza. Na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych, przeciwdziałaniem narkomanii należy do zadań własnych gmin. Zadania stanowią część strategii rozwiązywania 

problemów społecznych, a finansowane są ze środków pochodzących z dochodów z opłat pobieranych przez Gminę Nędza za 

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Rada Gminy zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie Parku 

Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich. Projekt uchwały sejmiku zawiera szczegółowy opis 

rudzkiego parku, cele jego ochrony, zakazy jakie obowiązują na jego terenie oraz zasięg otuliny znajdującej się wokół parku. W 

obrębie Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich leży także Gmina Nędza. 

Na sesji zmieniono też uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym 

rachunku, źródeł tych dochodów ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków 

nimi finansowanych, dokonywanych zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania. 

Kolejne uchwały dotyczyły udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego. Pieniądze mają być przeznaczone 

na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w miejscowościach Szymocice-Mała Nędza. 
 Rada Gminy wyraziła zgodę na zmianę uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania 

pod nazwą Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Raciborskiej 55a w Zawadzie Książęcej w Gminie Nędza. 

 Sesja przyniosła także uchwały zmieniające uchwałę budżetowa na rok 2012 Gminy Nędza oraz wieloletnią prognozę 

finansową Gminy Nędza. 

 Następnie radni wyrazili zgodę na nabycie go gminnego zasobu nieruchomości nieruchomość stanowiącą działkę nr 145 

obrębu Nędza. Nieruchomość zostanie przeznaczona na cele rozwojowe Gminy, w szczególności na realizację urządzeń 

infrastruktury technicznej (parkingu-placu targowego) w miejscowości Nędza. 

 Kolejna uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tego samego lokalu użytkowego. Rada 

wyraziła zgodę na zawarcie z tym samym najemcą – Stacją Opieki Caritas w Nędzy kolejnej umowy najmu tego samego lokalu 

użytkowego na czas oznaczony pięciu lat, stanowiącego własność Gminy Nędza położonego w Nędzy przy ul. Sportowej 10 o 

powierzchni użytkowej 88 m2. 

 Rada Gminy nie podjęła uchwał zmieniających uchwałę w sprawie: powołania stałej Komisji Spraw Społecznych i 

Bezpieczeństwa oraz stałej Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego. 

 (j.b.) 



ZNANI I NIEZNANI Z GMINY NĘDZA – URSZULA CEBULA 

Jest Pani zarówno członkinią jak i przewodniczącą Rady Rodziców działającej przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym 

w Nędzy. Można powiedzieć, że stanowi Pani koło napędowe ostatnich kiermaszy świątecznych organizowanych 

przy gimnazjum w Nędzy. 

Angażuję się w to przedsięwzięcie od samego początku, od piętnastu już lat. Czasami mówię sobie, że mam dwoje dzieci, a tym 

trzecim jest kiermasz. Naprawdę poświęciłam mu dużo mojego wolnego czasu, ale jestem z tego wewnętrznie zadowolona. 

Jak wyglądają spotkania przedkiermaszowe? Kto bierze w nich udział? 

Z początku, jak to zwykle bywa z nowością, zainteresowanie było duże. Wiele osób się w ten kiermasz zaangażowało. Sama ich 

do tego usilnie zachęcałam. Jednak ostatnimi laty entuzjazm niestety nieco opadł i coraz mniej rodziców przychodzi na 

przedkiermaszowe spotkania, które rozpoczynają się już w październiku. Pracy jest bardzo dużo, ale jesteśmy dobrze 

zorganizowani, każdy wie, co ma robić, każdy ma jakieś pomysły i dlatego jesteśmy w stanie w krótkim stosunkowo czasie dużo 

zrobić. Najwięcej czasu dotychczas tej pracy poświęciły koleżanki: Maria Przybyła, Teresa Augustyn, Katarzyna Popow, 

Magdalena Drewniak, Magdalena Buczek, Klaudia Kaczmarczyk. 

A pomysły na ozdoby świąteczne – skąd się biorą? 

Kiermasz tak nas wchłania, że pomysły w trakcie pracy same się rodzą w naszych głowach. Każda z nas ma jakieś poczucie 

estetyki i wiele wyobraźni. Jesteśmy bystrymi obserwatorkami i zauważamy szereg nowości, które potem wykorzystujemy w 

swej pracy. 

Ma Pani duże zdolności manualne. Kiermasz daje Pani 

możliwość do ich wykorzystania w szczytnym celu. 

Nasze poczynania mają głównie na celu wzbogacenie środków 

finansowych Rady Rodziców, które potem rozdysponowujemy na 

różne potrzeby naszej szkoły. Długa by była lista zakupów, jakie 

dokonaliśmy dla uposażenia naszej placówki. 

Co w tym roku dostaniemy na kramach ze świątecznymi 

ozdobami? 

Mamy kilka bardzo pomysłowych ozdób świątecznych, ale nie 

będziemy niczego zdradzać. Osobiście zapraszam na kiermasz i 

samemu się przekonać. 

Która ze świątecznych ozdób cieszy się największym 

uznaniem wśród kupujących?  

Jak ciepłe bułeczki schodzą dekoracje z oświetleniami. 

Grudniowe popołudnie w ZSG w Nędzy to także przepyszne 

domowe ciasta, aromatyczna kawa i występy artystyczne. Czy 

tą stroną jarmarku także zajmuje się Rada Rodziców? 

Do wypieku ciasta domowego zobowiązują się zwykle rodzice z 

poszczególnych klas. Prowadzenie kawiarenki leży w gestii Rady 

Rodziców, a przy sprzedaży swój czas poświęcają panie z naszej 

stołówki. 

Każdemu na pewno utkwił w głowie szczególnie jeden z 

kiermaszy, kiedy został on zorganizowany na parkingu przy 

szkole. Była mroźna pogoda, ognisko z kiełbaskami oraz 

aromatyczny grzaniec pachnący goździkami. Czy ta sceneria 

się jeszcze kiedyś powtórzy? 

W chwili obecnej nie ma tylu chętnych, którzy zaangażowaliby się w tak wielkie przedsięwzięcie. Coraz trudniej o sponsorów. 

Może w przyszłości. W tym miejscu pragnęłabym podkreślić wielkie zaangażowanie w kiermasz w przeciągu minionych lat 

dyrekcji naszej placówki. 

W tym roku już XV kiermasz świąteczny. Czym będzie się różnił od poprzednich? 

W tym roku również pozostaniemy przy tradycyjnej formule kiermaszu wypracowanej w latach minionych. 

Czy w ciągu ostatnich lat obserwuje się rosnące zainteresowanie jarmarkami, na których sprzedawane są 

własnoręcznie wykonane ozdoby i domowe wypieki? 

Trudno to określić. Kiermasz ma konkurentów w postaci nowo otwartych sklepów w tej branży, ale ciągle staramy się podnosić 

atrakcyjność naszego jarmarku. 

A jak jest przystrojona choinka w Pani domu na Boże Narodzenie? 

Choinka w moim domu jest oryginalna: w bieli, pachnąca, błyszcząca i co roku inna, niepowtarzalna. Musi być tłem dla rodzinnej 

atmosfery Świąt Bożego Narodzenia. 
(j.b.) 

 



Z ŻYCIA GMINY

MIŚ NAJWIĘKSZYM PRZYJACIELEM JEST 

Na spotkanie zorganizowane w ramach Światowego Dnia 

Pluszowego Misia do Gminnej Bibliotece Publicznej w Nędzy w dniu 22 

listopada 2012 r. (czwartek) przybyła grupa Kotków z Publicznego 

Przedszkola z Nędzy, która przyniosła swoje ulubione pluszaki. Nasi mali 

goście mieli możliwość wysłuchać bajki o przygodach Kubusia Puchatka. 

Na tę niezwykłą okoliczność przygotowana została wystawka książek, 

poświęcona oczywiście misiom. W tym dniu nie zabrakło zabaw i 

konkursów (malowanie misia z zawiązanymi oczami, kolorowanie masek 

z podobizną misia, zabawa Stary niedźwiedź mocno śpi). Na zakończenie 

wspólnej zabawy dla wszystkich uczestników przewidziane były dyplomy, 

misiowe medale oraz słodki poczęstunek – miód na wafelku.   

           Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy, Iwona Czorny 

KOŁO RENCISTÓW I EMERYTÓW SIĘ KRĘCI 

Członkowie koła Emerytów i Rencistów 14 listopada zwiedzili zabytkowa 

Kopalnię Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu. Wycieczkowicze zjechali na 

głębokość 320 metrów. Kopalnia wzbudziła zainteresowanie zwiedzających, 

którzy wyrazili także podziw dla pracujących tam ludzi. 

Z okazji Dnia Seniora obchodzonego 21 listopada Zarząd Koła 

Emerytów i Rencistów w Nędzy życzy wiele zdrowia, radości oraz wszystkiego co 

się szczęściem zwie.           

Przewodnicząca Koła Emerytów i Rencistów, Eleonora Czekała 

WRÓCILIŚMY Z PUCHAREM I KRYSZTAŁOWĄ 

STATUETKĄ! 

             W dniu 8 listopada br. odbył się turniej 

jesienny piłki nożnej na boisku Orlik w Kietrzu. 

Zawody te odbywały się wieczorem przy świetle 

lamp boiska. Drużyna z Nędzy pod opieką 

Sylwestra Bobrzika po raz pierwszy brała udział 

w zawodach w województwie opolskim, gdzie 

drużyną zaproszoną była także szkoła z czeskich 

Sudic. ZSG Nędza zajęło III miejsce w turnieju, za 

który otrzymaliśmy puchar. Najlepszym 

zawodnikiem został Szymon Maślanka, za co 

otrzymał wyróżnienie i kryształową statuetkę! 

                      Sylwester Bobrzik 

TALIZMAN SZCZĘŚCIA 

26 października br. na boisku w 

Gaszowicach odbył się mecz naszej młodzieży 

(tramkarzy młodszych) rocznika 2000 i młodsi. 

Jak się okazało był to udany rewanż gdyż 

wygraliśmy 2-0. Bramki dla naszej drużyny 

zdobyli: Dawid Gmitruk i Dawid Afa. Tym 

samym zajęliśmy 2 miejsce w tabeli i 

awansowaliśmy do najsilniejszej grupy, gdzie 

mecze dalszej rundy będą odbywać się na 

wiosnę. Wiernym kibicem wszystkich meczów był 

Krystian Okręt, którego to dzieci okrzyknęły 

"talizmanem szczęścia", ponieważ zawsze gdy 

pojawił się jako kibic nasi chłopcy zdobywali 

bramki.           Sylwester Bobrzik 

SZCZYPIORNISTKI 

W dniu 9 listopada 2012 roku szczypiornistki z UKS-u 

Zryw przystąpiły do kolejnego meczu sparingowego z piłki ręcznej 

na hali sportowej w Rudniku. Był to bardzo udany i dramatyczny 

rewanż. Rudnik szybko wyszedł na prowadzenie zdobywając 

pierwszą bramkę. Jednakże nasze dziewczyny zaczęły odrabiać 

straty i mecz zakończał się naszym zwycięstwem. Rudnik-Nędza 

3-6 (3-3 do przerwy). Bramki dla naszej drużyny zdobyły: 

Małgorzata Kuźmicz (3), Julia Przybyła, Wiktoria Konkol, 

Anna Sierotka.                               Sylwester Bobrzik 



Z ŻYCIA GMINNYCH SZKÓŁ 

„JESIENNE BAJANIE MISTRZA BRZECHWY” ZAKOŃCZONE SUKCESEM 

     10 listopada br. uczennice ZSG w Nędzy, pod kierunkiem nauczycielek: Iwony 

Tomiczek i Sylwii Linek, wzięły udział w V Gminnym Konkursie Recytatorskim 

Poezji dla Dzieci „JESIENNE BAJANIE MISTRZA BRZECHWY” w DK w Dziergowicach. 

Jak co roku konkurs miał na celu popularyzować kulturę żywego słowa, propagować 

twórczość poetycką autorów piszących dla dzieci, a także ukazać wzory pięknej i 

poprawnej polszczyzny.   

     Wiktoria Achtelik i Patrycja Paszenda rywalizowały z uczniami ze szkół 

podstawowych z Dziergowic, Kuźni Raciborskiej, Solarni, Rud, Starego Koźla oraz 

Starej Kuźni. Tegorocznym zmaganiom towarzyszyło hasło: „Cztery pory roku”.  

Wiktoria Achtelik uzyskała w tym konkursie I miejsce, recytując wiersz 

K.I.Gałczyńskiego Trąbki świątecznej poczty, natomiast Patrycja Paszenda pięknie  

wygłosiła utwór D. Gellner Dzikie bałwanki, zdobywając tym samym III miejsce na 

podium. 

     Do współprowadzenia tegorocznego konkursu został zaproszony Przemysław 

Kunicki, absolwent SP w Nędzy, dwukrotny zdobywca Grand Prix, który tym razem miał możliwość wykazania się w trudnej roli 

konferansjera. Dodatkową atrakcją wieczoru był udział dzieci w warsztatach teatralnych. Sobotnie spotkanie z poezją, 

uwieńczone sukcesem naszych uczennic, dostarczyło niesamowitych wrażeń oraz upłynęło w przyjaznej i miłej atmosferze. 

              ZSG w  Nędzy, Iwona Tomiczek  

                                                                                               
WIECZÓR Z ANDERSENEM 

Już po raz trzeci w Zespole Szkolno-

Gimnazjalnym w Nędzy odbył się Wieczór 

Czytania Bajek. 16 listopada najmłodsi 

uczniowie z klas I-III w bajkowej scenerii po 

raz kolejny wysłuchali najpiękniejszych 

utworów literackich w wykonaniu 

zaproszonych gości. Tematem przewodnim 

tegorocznego wieczoru był Hans Christian 

Andersen i jego baśnie. Tym razem maluchy 

przekonały się, że uczniowie starszych klas, 

czytają pięknie i potrafią zachęcić do czytania 

innych. A swój wolny czas poświęcili nam: 

Natalia Bajak, Julia Czerwińska, Justyna 

Niedośpiał, Nicol Dardzińska, Bartosz 

Barczyk, Paweł Czogalik, Natalia 

Tomaszkiewicz oraz Michał Kuźmicz, który 

wcielił się w rolę Andersena. Uczestnicy 

spotkania na trzy godziny przenieśli się w 

świat baśni i uczestniczyli także we wspólnej 

zabawie przy muzyce oraz rozwiązywali zagadki. Po wysłuchaniu wszystkich baśni najmłodsi udali się do klas gdzie obejrzeli 

projekcję baśni Dzikie łabędzie. Żal było żegnać się późnym wieczorem, ale przecież kolejna impreza już za rok.  

Nauczyciele klas I-III w imieniu dzieci składają serdeczne podziękowania Radzie Rodziców za przekazanie funduszy na 

zorganizowanie poczęstunku najmłodszym.           ZSG w Nędzy, Agnieszka Grzybowska 

UROCZYSTOŚĆ PASOWANIA NA CZYTELNIKA 

Na 25 października br. zaplanowano Uroczystość Pasowania na 

Czytelnika pierwszoklasistów szkoły podstawowej w Nędzy. Wybór daty 

nie jest przypadkowy, bowiem październik jest  Miesiącem Bibliotek 

Szkolnych. 

Członkinie kółka bibliotecznego, uczennice klas Va i IVb pod 

opieką bibliotekarki Marii Kobryń przygotowały ciekawą inscenizację, 

która była wprowadzeniem do części zasadniczej, czyli pasowania 

pierwszaków na czytelnika. Aktorki, poprzebierane za mole książkowe, 

książki czyste i zniszczone i krasnala, zachęcały do czytania oraz 

utrwalały pierwszoklasistom zasady obchodzenia się z książkami. 

Uczniowie klas pierwszych nie byli tylko biernymi widzami, ale poprzez 

zadawanie im pytań przez prowadzące, mogli aktywnie uczestniczyć w 

przedstawieniu. Bardzo chętnie odpowiadali na zagadki związane z 

bohaterami bajek czy z poszanowaniem książki. Nie kryli również 

radości otrzymując pamiątkowe dyplomy i słodkie upominki. 

Kulminacją uroczystości było ślubowanie pierwszoklasistów. Przyrzekali, że będą czytać i szanować książki. Bibliotekarka 

kolejno wyczytywała uczniów , a pani dyrektor Maria Czerwińska pasowała dotykając ich ramienia książką.  

Na zakończenie wizyty w bibliotece wszyscy uczniowie mogli wypożyczyć książki. Dla pierwszoklasistów ten dzień był 

pełen wrażeń i zapewne przeżycia związane z uroczystością na długo zostaną w ich pamięci. Mamy nadzieję, że będą wiernymi 

czytelnikami biblioteki szkolnej.              ZSG w Nędzy, Maria Kobryń 



LEKCJA Z ŻYCIA 

W  ZSP w Zawadzie Książęcej 13 listopada br. w ramach akcji 

Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych, Dorota Zając przeprowadziła 

szkolenie na temat „Ratujemy i uczymy ratować”. Uczniowie zostali 

zapoznani ze sposobami udzielania pierwszej pomocy. Po obejrzeniu 

filmu instruktażowego zostały przeprowadzone zajęcia praktyczne 

związane m.in. ze sposobem prawidłowego wzywania pomocy, 

sprawdzenia oddechu, ułożenia poszkodowanego w pozycji bocznej 

bezpiecznej, wykonywania wdechów ratowniczych oraz prawidłowego 

uciskania klatki piersiowej.               ZSP w Zawadzie Ks., Dorota Zając

NAJLICZNIEJ ZE WSZYSTKICH SZKÓŁ 

  11 listopada br. jak co roku odbył 

się bieg z okazji Dnia Niepodległości w 

Kuźni Raciborskiej. Tradycyjnie uczniowie 

Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nędzy 

przystąpili do zawodów – ZSG w Nędzy 

reprezentowała 30 osobowa grupa pod 

opieką Sylwestra Bobrzika i Grzegorza 

Swobody. Nasza reprezentacja była 

najliczniejszą ze wszystkich przybyłych 

szkół. Biegi były podzielone na kategorie 

wiekowe: od przedszkolaków do kategorii 

open. Nasi zawodnicy w zależności od 

kategorii zdobyli: SP kl. I-III: Dawid Groborz - 6 miejsce; SP kl. IV-VI dziewczyny: Agnieszka Badura - 8 miejsce, Wiktoria 

Werber - 11, Karolina Knura - 13, Anna Sierotka – 14; SP kl. IV-VI chłopcy: Patryk Pendzich - 8 miejsce, Sebastian 

Kałus - 9, Andrzej Czekała – 10; gimnazjum dziewczyny: Katarzyna Werber - 6 miejsce, Natalia Haberkiewicz - 8, 

Paulina Popow - 9.           Sylwester Bobrzik  

 
JESIENNE SPOTKANIA Z RODZICAMI 

 Rok rocznie w przedszkolu w Nędzy organizowane są 

spotkania przy ognisku z rodzicami. Również w tym roku nie brakowało 

tego typu imprez. Dzieci starszych grup (Żabek i Kotków) zaprosili 

swoją rodzinę i bliskich na Spotkanie jesienne przy ognisku. Podczas 

uroczystości odbyły się konkursy i zabawy dla dzieci i rodziców, a na 

koniec wszyscy częstowali się upieczonymi w ognisku ziemniakami oraz 

innymi specjałami przygotowanymi przez rodziców na tę okoliczność. 

Także najmłodsi wychowankowie przedszkola (Myszki i 

Biedronki) miały swój uroczysty dzień, świętowali Dzień pieczonego 

ziemniaka. Mimo iż pogoda tego dnia nie dopisała – jak to jesienią 

bywa i uroczystość musiała odbyć się w murach przedszkola- na 

imprezę i tak przybył zaproszony gość honorowy –Król Ziemniak.  

Można było z gościem porozmawiać i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. 

Na uroczystości  były śpiewy i zabawy dla dzieci i rodziców. Podczas 

spotkania wybrano ziemniaczanego Króla i Królową spośród dzieci i 

rodziców, którymi zostali wśród dzieci Julia Kilian i Adam Cieślik, a wśród rodziców Elwira Wolny i Marcin Koler. Całą 

imprezę zwieńczyła ziemniaczana uczta dla wszystkich uczestników. Można było skosztować różnorodne potrawy z ziemniaków 

przyrządzone przez rodziców.               Przedszkole w Nędzy, Małgorzata Procek 

WYCIECZKA DO SZKÓŁKI LEŚNEJ W NĘDZY 

W październiku dwie grupy przedszkolaków poszły do Szkółki Leśnej w Nędzy na zajęcia w terenie. Na miejscu 

zaopiekował się nami Leśniczy Samuel Śliwa. Zanim jednak 

rozpoczęło się zwiedzanie obiektu, dzieci obejrzały krótki film w 

formie prezentacji multimedialnej, na którym mogły zobaczyć z 

bliska zwierzęta zamieszkujące polskie lasy, a także zwyczaje i 

ciekawostki z ich życia. Podczas zwiedzania dzieci poznały 

czynności związane z pracą w szkole leśnej, oglądały małe 

sadzonki, z których wyrosną kiedyś piękne drzewa. 

Przedszkolaki poznały fazy rozwoju drzewa – od nasionka do 

sadzonki.  

Podczas wycieczki miały okazję dostrzec piękno 

przyrody i uświadomić sobie konieczność dbania o otaczający 

nas świat, by na łonie przyrody móc odpocząć i zapomnieć o 

kłopotach.         Przedszkole w Nędzy, Małgorzata Procek 



 5400 SEKUND, CZYLI GMINNA PIŁKA NOŻNA W STATYSTYCE 
 

]ózef Zagola 
PODSUMOWANIE  PIŁKARSKIEJ  JESIENI 

 
W  dniu  9 listopada  odbyło się oficjalne  

podsumowanie rozgrywek piłkarskich drużyn  młodzieżowych 

LKS 1908 NĘDZA. Spotkanie  zgromadziło wielu zawodników 

wraz z rodzicami, którym zarząd klubu dziękuje serdecznie 

za przybycie. Drużyny nasze mogą zaliczyć zakończone 

rozgrywki do bardzo udanych. We wszystkich rozgrywkach 

udało nam się uplasować w czołówkach tabeli na 

przysłowiowym „pudle”. 

Drużyna  seniorów  po rundzie  jesiennej zajmuje 

pierwsze  miejsce w tabeli Ligi  Okręgowej  i  jest na 

najlepszej drodze do historycznego  dla  naszej gminy 

awansu do IV Ligi. 

GS publikuje niżej zestawienie efektów poczynań na 

boisku wszystkich drużyn Gminy Nędza w minionym okresie. 

 

Szczebel 

rozgrywek 

 

 

Data 

 

Przeciwnicy 

 

Wynik 

 

Strzelcy bramek dla zespołów z 

Gminy Nędza 

V liga 

okręgowa 

K-ce III 

27.10.2012 LKS 1908 Nędza 

 

Dąb Gaszowice 5 0 Bronisław Kłosek (2), Szymon Cichecki 

(2), Michał Stroka 

03.11.2012 Górnik Radlin 

 

LKS 1908 Nędza 2 4 Szymon Cichecki, Bronisław Kłosek, 

Michał Stroka, Grzegorz Benedykt 

Klasa A 

Grupa 

Racibórz 

28.10.2012 Start Pietrowice 

Wielkie 

LKS Górki 

Śląskie 

5 3 Piotr Zając, Tomasz Kosteczka, Mateusz 

Palik 

03.11.2012 LKS Górki Śląskie 

 

Wypoczynek 

Buków 

3 2 Tomasz Zawada, Mateusz Palik, Adrian 

Czogała 

11.11.2012 Naprzód Borucin LKS Górki 

Śląskie 

3 0 - 

 

 

 

 

Klasa C 

Grupa 

Racibórz I 

28.10.2012 LKS Adamowice LKS Zgoda 

Zawada Ks. 

2 6 Artur Brzoska (3), Mirosław Kalisz, 

Arkadiusz Mika, Patryk Gzuk 

27.10.2012 LKS Sparta 

Babice 

KS Pietraszyn 4 2 Dawid Ciemienga (2), Denis Dziedzioch, 

Paweł Hildebrandt 

04.11.2012 LKS Zgoda 

Zawada Ks. 

LKS Studzienna II 

(Racibórz) 

3 1 Janusz Tomala, Artur Brzoska, Mirosław 

Kalisz 

04.11.2012 LKS Jankowice LKS Sparta 

Babice 

0 2 Dawid Ciemienga, Paweł Hildebrandt 

 
Drużyna 

 

 
Trener 

 
Mecze 

 
Punkty 

 
Pozycja w końcowej tabeli 

NĘDZA 

Orliki Michał Stroka 7 10 3 

Trampkarze Młodsi Sylwester Bobrzik 10 23 2 

Trampkarze Starsi Adrian Cichecki 9 27 1 

Juniorzy Starsi Mateusz Skwirut 10 21 2 

Seniorzy V Liga Okręgowa Mieczysław Masłowski 15 37 1 

GÓRKI ŚLĄSKIE 

Orliki Sebastian Sitek 7 4 7 

Juniorzy starsi Arkadiusz Tracz 7 3 7 

Seniorzy A Klasa Janusz Należyt 15 9 15 

BABICE 

Trampkarze starsi Jarosław Kuczera 9 6 7 

Seniorzy C Klasa Jarosław Kuczera 10 14 6 

ZAWADA KSIĄŻĘCA 

Juniorzy młodsi Jan Baron - opiekun 13 0 13 

Seniorzy C Klasa Janusz Tomala 10 19 3 



HUBERTUS 

Hubertus to popularne święto myśliwych, jeźdźców i leśników, które jest 

obchodzone 3 listopada. Ten dzień to równocześnie dzień wspomnienia liturgicznego 

św. Huberta - patrona jeźdźców i myśliwych. Wspomnijmy tę postać…  

Św. Hubert to patron myśliwych, leśników, rzeźników i kuśnierzy. Legenda 

głosi, że żył w VII wieku i był misjonarzem oraz biskupem. Jako młody Hubert 

najwięcej czasu spędzał w lasach, gdzie nieustannie polował, łowiectwo było jego 

pasją. Podobno droga jego wiary nie była prosta. Sposób, w jaki się nawrócił budzi 

ciekawość. Według opowieści w trakcie polowania ujrzał gorejący, świetlisty krzyż 

pomiędzy rogami jelenia. Po tym zdarzeniu Hubert oddał się służbie Bogu. Kult tej 

postaci był pielęgnowany głównie w środowiskach rycerskich oraz szlachty 

dworskiej, ponieważ to oni byli najbardziej związani z myślistwem. Broń i sprzęt 

służący myśliwym święcono podczas mszy świętych. Na obrazach i ikonach święty 

Hubert ukazywany jest najczęściej w czasie polowania, gdy ukazuje mu się 

znamienny krzyż.  

Samo myślistwo jest dziedziną istniejącą oraz praktykowaną do dziś. Jak mówi literatura jest to sztuka 

polowania polegająca na tropieniu, podchodzeniu, osaczaniu i zabijaniu lub łowieniu żywcem zwierząt, prowadzona 

zgodnie z prawem i etyką łowiecką.  

Obrzędy Hubertusa przez myśliwych obchodzone są na początku sezonu polowania jesienno-zimowego. 

Święto to ma bardzo długą tradycję. Jego pierwsze obchody 

datuje się na 1444 rok. W Polsce święto wprowadziła dynastia 

Sasów (XVIII wiek), zaś pierwszym organizatorem 

hubertowskich polowań był Prezydent RP Ignacy Mościcki (3 

listopad 1930 rok). W dzień świętego Huberta polscy myśliwi 

organizują polowania na wzór historycznych polowań z całym 

obrzędem ceremonii. Ciekawą tradycją jest wykorzystanie 

sygnałów łowieckich. Święto poprzedza msza święta w intencji 

przyrody i myśliwych. Po polowaniu myśliwi organizują biesiadę 

przy ognisku.  

W naszej gminie myśliwi również obchodzą dzień 

świętego Huberta. Leśnicy oraz myśliwi w tradycyjnych strojach 

uczestniczą we mszy świętej odprawianej przy kapliczce św. 

Huberta przy ulicy Rogol w Nędzy (zdjęcie po prawej). Po mszy 

udają się na polowania. Z głębi lasu można usłyszeć jak echo 

niesie sygnały łowieckie, którymi się komunikują. Po udanych 

łowach polujący udają się na biesiadę.                                      

W kartach historii Gminy Nędza roi się od zapisków o polowaniach na naszych terenach. Atutem gminy są 

lasy, co za tym idzie- zwierzyna żyjąca w nich. Na przełomie XVIII oraz XIX wieku dzisiejszy rezerwat Łężczok był 

ulubionym miejscem polowań książąt raciborskich oraz ich gości. W 1822 r.  lasy od strony Rud oraz Kuźni 

Raciborskiej zostały zwierzyńcem książąt von Ratibor- tzw. Thiergarten. W obszarze zwierzyńca żyły przede 

wszystkim łowne jelenie, sarny, dziki i daniele, na 

które polowano.  

Warto wspomnieć również o zabytkach 

towarzyszących dawnym polowaniom. Najbardziej 

znanymi historycznymi symbolami polowań na 

terenie dzisiejszej gminy Nędza są m.in. dworek 

myśliwski w Łężczoku (1783 r.) oraz stara, książęca 

leśniczówka w Nędzy pochodząca z ok. 1822 r. 

(zdjęcie po lewej). Mury tych budynków kryją 

jeszcze wiele tajemnic, które drzemią głęboko w nich 

oraz pobudzają wyobraźnię mieszkańców.  

 

Myślistwo jest niezmiernie rozkosznym 

zajęciem, choć milej być myśliwym niż łownym 

zwierzęciem.- J. Ejsmond 

                                                          
 
 

Bibliografia: www.nedza.pl, www.myslistwo.net.pl, Z biegiem Suminy, www.poluje.pl 

Marlena Wydra  



ZAPRASZAMY NA… GRUDZIEŃ W GMINNYM CENTRUM KULTURY W NĘDZY 

WARSZTATY FILCOWANIA cz.2 "kwiaty i broszki z filcu"  

Zapraszamy młodzież i dorosłych na kolejne warsztaty filcowania, które odbędą się dnia 7 grudnia (w piątek) o godz. 17.00. Tym 

razem nauczymy się jak wykonać samodzielnie piękne kwiaty i broszki z filcu.  Zapisy przyjmowane są telefonicznie: 506141501, 

324104770 lub osobiście w siedzibie GCK. Liczba miejsc ograniczona. Cena: 10 zł od osoby. Prowadząca: Justyna Kudla-

Bogaczyk. 

 

WARSZTATY WIKLINIARSKIE W ZAWADZIE 

Kolejne spotkanie przy wiklinie w ramach projektu "Zakręceni w glinie i wiklinie - warsztaty rękodziela dla starszych i młodszych 

mieszkańców Gminy Nędza" odbędzie się 8 grudnia w sobotę o godz. 10.00  w Filii GCK w Zawadzie Książęcej przy ul. 

Raciborskiej 55. Obowiązują wcześniejsze zapisy. 

 

WARSZTATY PIECZENIA PIERNICZKÓW  

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia zapraszamy serdecznie wszystkie dzieci do wspólnego wycinania, pieczenia i 

lukrowania pierniczków.  Warsztaty odbędą się 10 grudnia (w poniedziałek) o godz. 15:30 w Sali na dole. Prosimy o wcześniejsze 

zgłoszenie chęci uczestnictwa w warsztatach (nie dotyczy uczestników zajęć plastycznych) osobiście lub telefonicznie. Na 

warsztaty dzieci muszą przynieść ze sobą fartuszek, wałek i ozdoby do dekoracji pierniczków (np. różnego rodzaju posypki, 

bakalie). Warsztaty bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona! 

 

OGŁASZAMY NABÓR NA ZAJĘCIA TEATRALNE W ZAWADZIE KS. I W NĘDZY  

Zapraszamy dzieci od lat 10 na zajęcia teatralne.  

Normalny człowiek ma jedno życie, aktor ma ich setki, w zależności od tego, ile gra postaci. „Dla mnie fundamentem aktorstwa 

jest teatr. Żeby grać na scenie, trzeba posiadać odpowiedni warsztat” powiedział Dariusz Majchrzak. Tego warsztatu Cię tu 

nauczymy. Chcesz zdawać egzaminy do szkoły teatralnej? Zawsze marzyłaś/ marzyłeś o karierze aktora lub po prostu chcesz się 

dobrze pobawić? Nic prostszego. Przyjdź i zapisz się na bezpłatne warsztaty teatralne. 

Zajęcia (po zebraniu grupy) będą odbywały się w piątki w godz. od 15.30-17.30  Planujemy prowadzić zajęcia również w 

Zawadzie Książęcej. Termin zostanie ustalony po zebraniu grupy. 

Zapraszamy do odwiedzania nas na facebooku oraz na naszej stronie internetowej 

www.kulturanedza.blogspot.com 

Dyrektor GCK w Nędzy, Joanna Mużelak

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI 

13 grudnia br. (czwartek) w godzinach 16.30.-18.30. na parkingu przy urzędzie gminy odbędzie się zbiórka elektrośmieci (m.in. 

telewizory, pralki, telefony, komputery). Za każdą sztukę wielkogabarytowego sprzętu AGD (pralka, lodówka, kuchenka, 

zmywarka) mieszkańcy otrzymają lampki choinkowe.               Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego S.A. 

http://kulturanedza.blogspot.com/2012/11/warsztaty-filcowania-cz2.html
http://kulturanedza.blogspot.com/2012/11/warsztaty-przedswiateczne.html
http://kulturanedza.blogspot.com/2012/11/ogaszamy-nabor-na-zajecia-teatralne-w.html
http://www.kulturanedza.blogspot.com/


GAZETA SAMORZĄDOWA 
WYDAWCA:  

URZĄD  GMINY  W  NĘDZY  

 ul. Jana III Sobieskiego 5,  

47-440 Nędza 

tel./fax 032 410 23 99 

 www.nedza.pl 
GODZINY URZĘDOWANIA:  

poniedziałek: od 730 do 1700 

wtorek, środa, czwartek: od 730 do 1530 

piątek: od 730 do 1400 

REDAKTOR NACZELNY: 

Justyna Brząkalik 

redakcja@nedza.pl 

WSPÓŁPRACA: 

K. Okręt 

NAKŁAD: 1.200 egzemplarzy 

GÓRNIK 

Wstaje górnik do roboty 

Żonka jeszcze drzymie 

Mój chłopeczku mój ty złoty 

Wongla mi ty prziniyś 

Zapol zarozki w piecyku 

Zmiel kawa, przistow woda 

I zrób se som śniodanie 

Mie tam tyż co prziniyś 

Jak Ci trocha tam zostanie 

Loto górnik z wiyrchu na doł 

Jak kot z pacharzynom 

A żoneczka jak laleczka 

Leży pod białom pierzynom 

Jak se zmierzło górnikowi 

Zrobiył doma haja 

A żoneczka hyc z łóżeczka 

Już mynżuśku wstaja 

lata 50-te XX w., Alfred Lorenz 

SIATKÓWKA W GMINIE NĘDZA 

GS prezentuje efekty dalszych zmagań lokalnej drużyny piłki siatkowej VT Nędza. 

 31 października:   Beer Team Rybnik  1:3 VT Nędza 

 02 listopada:   Jarbud Rybnik Piaski   3:0 VT Nędza 

 14 listopada:   KS Volley Katowice  3:0 VT Nędza 

 22 listopada:   Dach Decker Viktoria Pilchowice 3:2 VT Nędza 

Przypominamy, że wszystkie mecze u siebie gramy na hali LKS, w piątek o godzinie 18:30. Serdecznie zapraszamy - bądźcie  z 
nami! 

  

NA DRODZE 

Angela: Witom Cię Sztefi, coś tako frisztig? 

Sztefi: Dyć mi durch ciepło, tak momy fajnie na dworze. 

Angela: Mie zakwitł mój złoty dyszcz, taki żółty. 

Sztefi: Dyć tyn świat do gory nogami stoji. 

Angela: Słyszałać to szczypanie we lesie? 

Sztefi: Ja, myślałach se, że mi się zdo. 

Angela: Ni, to fesztry majom swoje polowania, bo mój Jorguś tyż durch loto ze szczylbom. Bezmała tak se bydom polować cołki   

miesionc. 

Sztefi: To se im tak chce kożdy dziyń po lesie lotać i wachować kaj co wylezie? 

Angela: Mój to jak przidzie to durch klepie jak to było, a je taki rod, że unmyjglich. 

Sztefi: A przyniesie Ci tyż co? 

Angela: Toć, a wiysz jakie to dobre. Przydzie Gercik i se to tam we wasz kuchni 

szykują. Jak bydzie fertich to Ci zadzwonia. 

Sztefi: Och dzionki, jeszczech nie jadła nic z dziczyzny. 

Angela: Trzimej se, słońce wylazło to ida trocha pograbić liście, bo flider blank 

obleciał. 

Sztefi: Ja jo tyż mom trocha roboty. Trocha grządek mi zostało do porycia. 

Angela: Śpiychej Se bo może być w kożdyj chwili bioło. 

Sztefi: No to do roboty. Trzimej se, a pozdrow Jorgusia. 

            Eleonora Czekała 

 

TERMINARZ ROZGRYWEK VT NĘDZA W SEZONIE 2012/2013 

DATA GOSPODARZ 
 

GOŚCIE 

5.12.2012  Artus Atlas Tours Żory :  VT Nędza   

RUNDA  REWANŻOWA 

14.12.2012 VT Nędza  :  Dwójka Świerklany Projtrans  

21.12.2012  OKIS Gaszowice - Nieszporek Motocykle :  VT Nędza   

11.01.2013 VT Nędza  :  Leon Internet Rybnik  

18.01.2013 VT Nędza  :  Jar-Trans FOX Pszów  

25.01.2013 VT Nędza :  Beer Team Rybnik 

1.02.2013 VT Nędza  :  Jarbud Rybnik Piaski  

8.02.2013   Jedynka Jankowice II :  VT Nędza   

1.03.2013  VT Nędza  :  KS Volley Katowice 

8.03.2013  VT Nędza  :  Dach Decker Victoria Pilchowice   

11.03.2013  Selvequick-Mokate-TKKF Pawłowice  :   VT Nędza  

22.03.2013 VT Nędza   :   Artus Atlas Tours Żory  

http://www.nedza.pl/
mailto:redakcja@nedza.pl

