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UDANY TURNIEJ TENISA 

Już po raz trzynasty odbył się Noworoczny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Nędza. Z roku na rok coraz 

więcej młodych sympatyków tego sportu gromadzi się na sali ZSG w Nędzy- przyznają Grzegorz Swoboda oraz Sylwester 

Bobrzik, organizatorzy tego turnieju. W tegorocznej edycji udział wzięło 112 osób, warto tutaj dodać, iż impreza ściągnęła 

uczestników z wielu zakątków regionu ( Kuźnia Raciborska, Kędzierzyn Koźle, Krzanowice, Bojanów Borucin Budziska, Ruda, 

Racibórz,, Górki śląskie, Zawada, Łęg Babice jak również reprezentacja z zaprzyjaźnionej miejscowości Czech Wielkich Hostic). 

Organizatorzy zgodnie stwierdzili, iż powyższą imprezę można zaliczyć do bardzo udanych, mając na uwadze zarówno samą 

frekwencję, zaangażowanie uczestników jak i promocję gminy. Uczestnicy rozgrywali mecze podzieleni na pięć kategorii. 

Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy, puchary i medale.           Grzegorz Swoboda 

Końcowa klasyfikacja turnieju: 

Szkoła podstawowa 

1.Szymon Śmieszek - Nędza 

2.Dominik Depta - Nędza 

3.Dawid Gmitruk - Nędza 

Gimnazjum 

1.Tomasz Marcol - Budziska 

2.Błażej Puzio - Kuźnia 

Raciborska 

 3.Łukasz Gawełczyk - 

Kuźnia Raciborska 

Szkoła średnia 

1.Andrzej Leksza - Zawada 

Książęca 

2.Paweł Piwowarczyk - 

Budziska 

3.Piotr Leksza - Zawada 

Książęca 

Open Kobiety 

1.Sandra Kłos - Ruda 

2.Barbara Rolbiecka - Nędza 

 3.Katarzyna Kubik - 

Racibórz 

Open mężczyźni 

1.Paweł Grela - Racibórz 

2.Zbigniew Siódmok -Bojanów 

3.Paweł Mysz - Kuźnia Raciborska                                  

                                                 60 LAT RAZEM 

12 lutego 2013 r. Diamentowe Gody obchodzili Państwo Karolina i Alfred  Marondel  

 z Nędzy. Z tej okazji  odwiedzili  ich przedstawiciele Gminy Nędza: Wójt Anna Iskała, sekretarz 

Krystyna Tront i  kierownik GOPS Bożena Polaczek. Jubilaci otrzymali życzenia, medale za 

długoletnie pożycie małżeńskie, dyplom oraz upominki. Z wielkim wzruszeniem wspominali  dawne 

lata. Państwo Marondel  stanęli na ślubnym kobiercu  po pięciu latach znajomości 12 lutego 1953 

r. Pan Alfred pracował jako górnik na Kopalni „Jankowice”, był zapalonym kibicem piłki nożnej, 

sędziował mecze a także był  miłośnikiem  roślin i kwiatów, o czym świadczy przydomowy ogród.  

Pani Karolina zajmowała się niewielkim gospodarstwem domowym i wychowywaniem 6 dzieci. 

Jubilaci doczekali się 13 wnuków i 6 prawnuków.  

Pomimo  wieku , choroby i braku sił mają dużo nadziei oraz chęci  do życia, cieszą się 

każdą chwilą spędzoną w gronie najbliższych. 
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OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY 

 

PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY 

NĘDZA ORAZ PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO TEJ ZMIANY 

Działając na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 

wglądu projektu zmiany studium i prognozy oddziaływania na środowisko do tej zmiany w dniach od 30 stycznia 2013 do 28 

lutego 2013, w Urzędzie Gminy Nędza, w pokoju nr 23 w poniedziałki w godzinach od 15:00 do 17:00 , od wtorku do czwartku w 

godzinach od 13:00 do 15:00, a w piątki od 12:00 do 14:00 za wyjątkiem sobót, niedziel i dni świątecznych. Dyskusja publiczna 

nad przyjętymi w projekcie "Zmiany studium" rozwiązaniami oraz nad prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w 

dniu 25 lutego 2013, w sali narad (pokój nr 14) w siedzibie Urzędu Gminy Nędza o godz. 17:00. 

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 40 ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

ocenach oddziaływania na środowisko osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 

mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany "Studium" i Prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi należy składać do 

Wójta Gminy Nędza z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 

której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 marca 2013 włącznie. Uwagi mogą być wnoszone pocztą lub 

osobiście, w formie pisemnej, ustnie do protokołu, w Urzędzie Gminy Nędza  w godzinach pracy Urzędu lub za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej na adres rig@nedza.pl. 

SPRAWDŹ TERMIN WAŻNOŚCI DOWODU OSOBISTEGO 

Urząd Gminy w Nędzy przypomina, że dowody osobiste wydane w roku 2003 tracą ważność w tym roku, dowody 

osobiste są terminowe. Podobnie tracą ważność dowody wydane w roku 2008 osobom niepełnoletnim. Termin ważności dowodu 

osobistego można sprawdzić samemu, data ważności dowodu osobistego – określona jest na dowodzie w prawym dolnym rogu, 

pod informacją o numerze dowodu osobistego. Wniosek o wymianę dowodu osobistego można złożyć w Urzędzie Gminy. Od 1 

stycznia 2010 roku dowody osobiste wydawane są nieodpłatnie. Do wniosku o ponowne wydanie dowodu osobistego nie załącza 

się odpisów aktu stanu cywilnego, jeżeli dane zawarte w dowodzie osobistym nie uległy zmianie. Nieważny dowód osobisty, nie 

potwierdza naszej tożsamości i obywatelstwa m. in. w kontaktach z urzędem. Jest bezużyteczny w obrocie prawnym, nie można 

na jego podstawie zweryfikować tożsamości osoby. Przypominamy także, że z dniem 31 marca 2008 roku. książeczkowe dowody 

osobiste straciły swoją ważność. 

 

BECIKOWE ZALEŻNE OD KRYTERIUM DOCHODOWEGO 

Od 01 stycznia 2013 r. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, czyli tzw. becikowe, będzie uzależniona 

od kryterium dochodowego i przyznawana jedynie rodzinom, w których dochód w przeliczeniu na osobę nie będzie przekraczać 

kwoty 1922,00 zł. W przypadku dzieci urodzonych przed dniem wejścia w życie ustawy becikowe przyznawane będzie na 

podstawie przepisów dotychczasowych, tj. bez kryterium dochodowego. Wysokość zapomogi nie ulega zmianie – nadal jest to 

kwota 1000,00 zł wypłacana jednorazowo. Aby otrzymać becikowe matka dziecka musi przedstawić zaświadczenie, że od co 

najmniej 10. tygodnia ciąży pozostaje pod opieką lekarza. Powyższe zmiany wynikają z ustawy z dnia 12 października 2012 r. o 

zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, która w dniu 15 listopada 2012 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw. 

 

WIEK EMERYTALNY 

W dniu 1 stycznia 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, której podstawowym celem jest stopniowe podwyższanie 

wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do jednakowego dla obu płci poziomu 67 lat, a także wprowadzenie możliwości 

wcześniejszego przejścia na emeryturę, ale w częściowej wysokości.  Warto wskazać, że podwyższenie wieku emerytalnego 

zostało zapowiedziane już w expose Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r., natomiast nowelizacja od początku prac 

legislacyjnych była przedmiotem licznych komentarzy oraz budziła ogromne emocje i zainteresowanie społeczne, a jednocześnie 

obawy i niepokoje części społeczeństwa związane z zapowiedzianym podwyższeniem wieku emerytalnego. Obecnie powszechny 

wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn. Stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego dla kobiet i 

mężczyzn ma doprowadzić do sytuacji, w której powszechny wiek emerytalny będzie wynosił dla obu płci 67 lat. Oznacza to, że 

mężczyźni będą musieli pracować o 2 lata dłużej, a kobiety o 7 lat dłużej niż dotychczas. 

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI 

Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji dotyczącej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

który wynika ze zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Powyższa deklaracja stanowi załącznik lutowej 

gazety samorządowej. Wszelkie informacje dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi są dostępne pod 

numerem telefonu 32 4102399 wew. 25 i w pokoju nr 19 i 22 Urzędu Gminy Nędza. 

 

CENTRUM ROZWOJU INICJATYW SPOŁECZNYCH 

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS zaprasza na spotkanie doradczo-informacyjne w ramach projektu 

„Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego, które odbędzie się 12 marca 2013 roku w Urzędzie Gminy Nędza, ul. 

Jana III Sobieskiego 5 (sala narad)  godz. 16.00-18.00. Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup 

inicjatywnych (koła gospodyń wiejskich, grupy hobbystyczne), klubów sportowych, ochotniczych straży pożarnych, kościelnych 

osób prawnych (np. parafie, Caritas), a także osoby fizyczne zainteresowane działalnością pozarządową. Program spotkania 

będzie obejmował: Zarządzanie projektem w tym: jak zabrać się do realizacji projektu, ocena potrzeb, planowanie działań, 

montaż finansowy, sprawne zarządzanie realizacją działań, monitoring i ewaluacja, sprawozdawczość. Kalendarz najbliższych 

konkursów grantowych dla NGOs oraz pytania i indywidualne konsultacje. 
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ZNANI I NIEZNANI Z GMINY NĘDZA – BRYGIDA TOMALA 

Jest Pani kolejną osobą w naszej gminie, która otrzymała Nagrodę 

Mieszka, przyznawaną przez Starostę Raciborskiego za aktywność w 

upowszechnianiu kultury. W Pani przypadku jest to dziedzina muzyki… 

Tak. Jestem z zawodu organistką, a realizuję swoje powołanie zarówno w 

szkole, jak i w kościele, posługując w Parafii Św. Anny w Babicach. Niestety, 

tylko w weekendy, święta i wakacje, bo dni robocze wiążą mnie zawodowo z 

Katowicami i Gliwicami, gdzie uczę w szkole muzycznej i w Studium Muzyki 

Kościelnej. Nagroda dotyczyła właśnie tej działki parafialnej, czyli mieszczącej 

się w granicach powiatu raciborskiego, z którym jestem zresztą związana 

przede wszystkim domem rodzinnym. Doceniono głównie moją pracę z 

zespołami muzycznymi –  scholą dziecięcą i chórem parafialnym, które mają 

na swoim koncie po kilka ogólnopolskich nagród, zdobytych na festiwalach w 

Warszawie, Krakowie, Częstochowie, Nowej Hucie i Będzinie w ciągu 35 lat 

swojej działalności. 

 

Nie wiem, czy wszyscy w gminie zdają sobie sprawę z posiadania na swoim terenie takiego zespołu… 

Zgodnie z zasadą, że nikt nie jest prorokiem we własnym kraju. Zazwyczaj tak bywa. Nasz chór śpiewał już, poza 

wymienionymi miejscami konkursów i festiwali, w wielu innych miastach i wioskach, bywał zapraszany do oprawy 

Mszy Świętych – transmitowanej przez telewizję z Łagiewnik i przez Radio Watykańskie. Ta ostatnia okazja wiązała 

się z pobytem w Rzymie, jeszcze za czasów Jana Pawła II. Poza tym koncertowaliśmy kilkakrotnie w różnych 

miastach Niemiec i Austrii, a także w Wenecji i we francuskim Mazamet. Trochę się tego uzbierało… 

Najczęściej jednak służymy na uroczystościach diecezjalnych. Co roku dajemy też kilka koncertów kolęd na 

zaproszenia okolicznych, dalszych i bliższych parafii. Przymierzamy się do nagrania płyty, jako że dotąd mamy 

tylko jedno nagranie, w dodatku magnetofonowe, co dziś już stanowi techniczny zabytek. 

 

Z tego, co wiemy, sama Pani też koncertuje, jako organistka. 

Owszem, ta działka zajmuje spory obszar mojej aktywności. W zeszłym roku koncerty były 

szczególnie intensywne, jako że nagrałam płytę promującą organy kilku śląskich kościołów. 

Koncerty w tych parafiach były z kolei związane z promocją płyty. Bywam też zapraszana z 

koncertami z innych okazji – do miast polskich i zaprzyjaźnionych kościołów niemieckich, 

głównie w okolicach Düren i Fuldy, gdzie koncertował również babicki chór. 

 

Taka działalność to piękna promocja naszej gminy sięgająca daleko poza jej 

granice. Słyszeliśmy, że Pani muzyczne wpływy również nie ograniczają się do 

parafii ani nawet diecezji… 

Istotnie. Od kilku lat należę do Ogólnopolskiego Związku Muzyków Kościelnych, a od ostatnich wyborów zostałam 

nawet wybrana członkiem zarządu. Mamy więc możliwość wymiany  doświadczeń z muzykami kościelnymi całego 

kraju. Mówię „mamy”, gdyż do związku należy jeszcze dwoje muzyków z naszej gminy, mianowicie Ks. Bogdan 

Kicinger (który co prawda od sierpnia mieszka w Raciborzu, ale u nas spędził 35 lat) oraz pani dr Mariola 

Brzoska – dyrektor gliwickich szkół organistowskich i organistka w Zawadzie Książęcej. Staramy się tam wszyscy 

o to, by poziom muzyki w polskich kościołach był na coraz wyższym poziomie, a Kościół oferował wiernym 

profesjonalizm i prawdziwą sztukę. 

 

To rzeczywiście wielka praca i ambitny cel. Mamy nadzieję, że nagroda przyniosła satysfakcję i 

pozwoliła mieć nadzieję, że nie jest to praca syzyfowa. 

Taką nadzieję trzeba mieć zawsze, a wyznacznikiem jej owocności są nie tyle otrzymywane nagrody, ile efekty 

naszej pracy, widoczne w konkretnych kościołach i zwyczajach muzycznoliturgicznych. Choć każdy dowód uznania 

niewątpliwie cieszy. Przy okazji dziękuję tym, którzy moją kandydaturę podali i poparli. 

 

W  biogramie wyczytaliśmy, że próbuje Pani też swoich sił w komponowaniu… 

Komponowanie to chyba trochę za duże słowo. Były to jak dotąd raczej sporadyczne, zrodzone z konkretnej 

potrzeby, akty twórcze, a konkretnie antyfony nieszporne na spotkanie z Ojcem Św. Janem Pawłem II w Gliwicach 

w 1999 roku czy kilka melodii do trenów Kochanowskiego na potrzeby babickiego teatru amatorskiego. Chyba 

jednak lepiej się czuję za pulpitem dyrygenckim niż nad pustą pięciolinią. Choć na inspiracje jestem zawsze 

otwarta. 

 

Wobec tego życzymy tych inspiracji jak najwięcej, podobnie jak i tych pożądanych efektów pracy. 

Serdecznie gratulujemy nagrody i dziękujemy za rozmowę. 

Dziękuję również.          Redakcja GS, zdjęcia W. Płonka 



NA DZIYŃ KOBIYT 

Frank: Witom Cie Zeflik, kaj to tak wartko. 

Zeflik: Po kwiotek leca z rana dyć dzisiej baby majom świynto. 

Frank: Jezerkusie jo żech blank zapomioł. Ta moja by mi cołki dziyń dudrała jaki to symie nic wert chłop. 

Zeflik: Ja to niezapominej, choć roz w roku kup tyn kwiotek, abo i jaki gyszynk. 

Frank: Ja gyszynk a co jak mi zebiyro rynta, musza szporować z taszyngeltu, tyś je mondry mosz grubsko pynzyjka. 

Zeflik: Dyć już nie płakej podź idymy po tulpy, moja rada, w zegrodzie durch je sadzi. 

Frank: Jo ty moji kupia taki w doniczce, postawi se na łoknie i morzno o mnie trocha pomyśli, a nie yno bydzie buczeć, i powiy 

tyż co dobrego. 

Zeflik: Aleś ty je gupi, nie wiysz jakie som baby, jak co poczebujom to fajnie z nami, chłopeczku i chłopeczku. 

Frank: Toż poć kupiyemy te kwiotki, idymy do chałupy a o pionty przidź pod las na piwo a baby niech se fajrujom u Gryjty. 

 
Eleonora Czekała 

 
 

INFORMACJA URZĘDU SKARBOWEGO W RACIBORZU DOT. ROZLICZENIA PODATKOWEGO ZA 2012 r. 

 

W związku z trwającą akcją rozliczenia w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2012 rok przypomina się 

podatnikom o obowiązku złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego w 2012 roku i zapłaty podatku dochodowego za 

2012 r. do dnia 30 kwietnia 2013 r. 

 Od 01.01.2012 r. osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, niebędące zarejestrowanymi podatnikami 

VAT ani płatnikami składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne jako identyfikatorem podatkowym posługują się wyłącznie 

numerem PESEL dla osób prowadzących działalność gospodarczą identyfikatorem podatkowym pozostaje numer NIP. 

Sprawy dotyczące rozliczenia rocznego (pobieranie formularzy, złożenie zeznania oraz informacja odnośnie zasad rozliczania) 

można załatwiać w budynku Urzędu Skarbowego w Raciborzu przy ul. Drzymały 32 (pn godz. 700-1800, wt-pt 700 -1500). 

Formularze zeznań i załączników udostępnione są: w siedzibie US w pok. Nr 3 (parter) oraz na stronach internetowych: 

Ministerstwa Finansów: www.mf.gov.pl,Izby Skarbowej w Katowicach: www.isnet.katowice.pl, Urzędu Skarbowego w Raciborzu: 

www.isnet.katowice.pl/us/raciborz.htm 

Zeznania podatkowe można złożyć: 

- elektronicznie, bez konieczności posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego, korzystając ze strony www.e-

deklaracje.gov.pl (najprostszy i najszybszy sposób złożenia zeznania – system działa 24 godziny na dobę przez 7 dni w 

tygodniu), 

- w budynku Urzędu Skarbowego przy ul. Drzymały 32 (pok. Nr 9 I piętro) 

- za pośrednictwem urzędów pocztowych. 

 Wpłat podatku można dokonywać za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek tut. Urzędu tj. NBP o/o Katowice: 72 

1010 1212 3060 9822 2300 0000, bądź osobiście w kasie urzędu od poniedziałku do piątku w godz. 8,oo-13,oo. 

Ponadto informuje się mieszkańców, że wydawanie formularzy, przyjmowanie zeznań oraz udzielanie 

informacji podatkowej będzie się odbywać również w budynku Urzędu Gminy w Nędzy w dniu 3 kwietnia 2013 r. w 

godzinach 900 – 1100. 

 

 

 

OBWIESZCZENIE 

PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STSTYSTYCZNEGO 

 z dnia 21 stycznia 2013r. 

w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2012r 

Na podstawie art.39a ust. 7 ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa 

(Dz. U. z 2012r. poz. 1187) ogłasza się, że według wstępnych danych średnia krajowa cena skupu pszenicy w II półroczu 2012r. 

wyniosła 92,49 zł za 1 dt. 

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: wz. H. Dmochowska 

 

OBWIESZCZENIE 

PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO 

z  dnia 21 stycznia 2013r 

w sprawie wskaźnika zmian cen skupu produktów rolnych w II półroczu 2012r. 

Na podstawie art.39a ust. 7 ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa 

(Dz. U. z 2012r. poz. 1187) ogłasza się, że wskaźnik cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2012r. w 

stosunku do I półrocza 2012r. wyniósł 101,8 (wzrost cen o 1,8%). 

 

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: wz. H. Dmochowska 

 

 

 

SPROSTOWANIE DO NR 1/2013 GAZETY SAMORZĄDOWEJ GMINY NĘDZA 

Redakcja gazety pragnie sprostować ,że w okręgu wyborczym nr.7 Sołectwo: Zawada Książęca, ul. LEŚNA, 

RACIBORSKA, WESOŁA, liczba radnych wybieranych w okręgu to 1. 

 

http://www.mf.gov.pl/
http://www.isnet.katowice.pl/
http://www.isnet.katowice.pl/us/raciborz.htm
http://www.e-deklaracje.gov.pl/
http://www.e-deklaracje.gov.pl/


Z ŻYCIA GMINY 

 

KULIG POD HUBERTUS W SZYMOCICACH 

27 stycznia odbył się kulig, przebiegający Lasami 

Szymockimi i Jankowickimi, który po trasie spotkał się 

również  z innym kuligiem.  Miejscem na chwile 

odpoczynku  było skrzyżowanie dróg Góreckiej z 

Szymocką, na której znajduje się kapliczka św. Huberta. 

Mimo zimna jakie doskwierało uczestnikom,  zabawa na 

śniegu była udana. Na zakończenie wszyscy udali się do 

altanki przy placu zabaw w Szymocicach na ciepłą 

herbatkę oraz pieczenie kiełbasek przy ognisku. (k.g)                                                      

  

DZIEŃ BABCI I DZIEŃ DZIADKA 

Jak na styczeń przystało drzwi sali OSP w Szymocicach otworzyły się 

także , aby ugościć babcie i dziadków z okazji ich święta. Dzieci uczęszczające do 

Filii Gminnego Centrum Kultury w Szymocicach zapewniły swoimi występami 

wspaniałą część artystyczną, która przygotowała pani Sylwia Rybka. Dawid 

Haniga zaprezentował śpiew połączony z grą na gitarze a Jakub Jureczko oraz 

Julia Kalemba wierszyki poświecone babciom i dziadkom. Sołtys Szymocic, rada 

sołecka oraz straż pożarna zadbali o drobny poczęstunek na umilenie spotkania, 

gdzie zainteresowanie wzbudził przepyszny żurek żony sołtysa.       (k.g)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

BAL PRZEBIERAŃCÓW 

Jak co roku, aby uatrakcyjnić czas karnawału w OSP w Szymocicach 9 

lutego odbył się kostiumowy bal przebierańców. Wśród wielu licznych zabaw dużym powodzeniem cieszył się wybór króla i 

królowej balu. Zostali nimi Gabriela Treder w przebraniu biedronki oraz Mieczysław Dróżdż w przebraniu pracownika 

masarni. Całej zabawie przygrywał zespół muzyczny z Brzezia, a na stołach balowiczów można było znaleźć coś na słodko, coś na 

gorąco i coś na zimno.                                           (k.g) 

                                                                                  

 

 

 

ŚWIĘTOWANIE W KOLE EMERYTÓW 

31 stycznia 50 emerytów i rencistów 

spotkało się z okazji Dnia Babci i Dziadka. 

Przewodnicząca koła na ręce najstarszych 

członków Elfrydy Mika, Anny Kaszuba i 

Gerarda Gromnica złożyła  serdeczne 

życzenia wszystkim zebranym. 

Niespodziankę programu stanowiło karaoke 

wspaniale prowadzone przez Krzysztofa 

Koziarskiego. Wszyscy uczestnicy spotkania 

śpiewem piosenek z dawnych lat choć na 

chwilę wrócili w okres swojej młodości. 

Scenki rodzajowe pisane gwarą 

zaprezentowała również Eleonora Czekała. 

Humory dopisywały do końca imprezy. 

                                     Eleonora Czekała 



POWIATOWY TURNIEJ PIŁKI SIAKOWEJ 

05 lutego w hali Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Nędzy odbył się Powiatowy Turniej 

Piłki Siatkowej, zorganizowany przez Sylwestra Bobrzika oraz Grzegorza 

Swobodę, tutejszych nauczycieli wychowania fizycznego. W rozgrywkach 

uczestniczyło pięć drużyn: Szonowice, Bieńkowie, Kornowac, Pietrowice oraz 

gospodarz turnieju Nędza.  Drużyna Nędzy prowadzona przez Grzegorza Swobodę 

wystąpiła w składzie: Mateusz Granieczny-Kapitan, Mateusz Staszewski, Paweł 

Marcol, Michał Kuźmicz, Adrian Ryszka, Patryk Ryszka, Łukasz Witt, Mateusz 

Szczygielski. Wyniki poszczególnych meczów: Nędza-Kornowac 

2:0(26:24,25:20),Nędza-Pietrowice 2:0(25:22,25:13).Zespół ZSG Nędza doznał tylko      

jednej porażki ze zwycięzcą turnieju Bieńkowicami (2:0) przegrywając (25:22,25:22). 

                          Sylwester Bobrzik 

WYROBY SZYDEŁKOWE I NA DRUTACH – SPOSOBEM NA DŁUGIE WIECZORY 

31 stycznia 2013 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Nędzy – Filia w Babicach 

odbyło się spotkanie i warsztaty pod hasłem „Robótki ręczne pomysłem na zimowe 

wieczory”. Regina Czyż i Elżbieta Michalska udzielały uczestniczkom porad i 

pomagały  w pierwszych naukach robienia na szydełku oraz na drutach. Obie mieszkanki  

naszej gminy same mają na swoim koncie wiele wspaniałych wyrobów, takich jak: 

serwetki wykonane na szydełku, kamizelki, sukienki, swetry, spódnice, które stanowią 

okrycia dla nich samych na cały rok. Wszystkie piękne zdobione robótki ręczne 

można podziwiać do 8 marca w centrali Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy, 

mieszczącej się przy Strażackiej.                    Dyrektor GBP w Nędzy, Iwona Czorny 

PASJE NASZYCH MŁODYCH MIESZKAŃCÓW 

Dyrekcja Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy wraz z pracownikami 

serdecznie zaprasza mieszkańców Nędzy oraz podległych jej sołectw na wieczorek 

poezji Nicoli Sowy w dniu 25 marca 2013 r. (poniedziałek) o godz. 16:00. Nicola 

jest mieszkanką Nędzy, uczennicą Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego, swoją pasję 

będzie miała okazję po raz pierwszy przedstawić szerszej publiczności. Zapraszamy!                                                      

     Dyrektor GBP w Nędzy, Iwona Czorny 

POWIATOWE ZMAGANIA W TENISIE STOŁOWYM 

   W dniu 30.01.2013 w Krzanowicach rozegrane zostały 

powiatowe zawody szkół gimnazjalnych w drużynowym tenisie 

stołowym. ZSG w Nędzy reprezentowali Łukasz Gawełczyk, 

Łukasz Witt, Mateusz Szczygielski, Adrian Ryszka. Pomimo 

absencji naszych czołowych tenisistów nasza wyżej wymieniona 

drużyna zajęła wysokie III miejsce z ilością 67pkt. Najlepsze 

miejsca i najwięcej punktów dla naszej drużyny zdobyli: Łukasz 

Gawełczyk 5 m. i Łukasz Witt 6m. Końcowa tabela:  

I Szonowice 71pkt, II Krzanowice 70pkt, III Nędza 67pkt, IV  

Krzyżanowice 58pkt, V Pietrowice Wlk. 55pkt, VI Kornowac 45pkt.                          

                                                             Sylwester Bobrzik 

 

 

 

 

 

 

 

PREZENT  DLA NASZYCH KOCHANYCH BABĆ I DZIADKÓW  

W dniu 17 stycznia 2013 r. z inicjatywy Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Nędzy – Filia w Babicach odbyły się w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Babicach warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 

szkolnym. Pod 

kierunkiem  Elwiry 

Wolny – mieszkanki 

Nędzy, dzieci robiły 

kartki dla babć i 

dziadków z okazji 

przypadającego na dzień 21 i 22 stycznia ich święta. Uczestnicy warsztatów 

dołożyli ogromnych starań, aby ich „rękodzieła” były precyzyjnie wykonane. 

A zaprzyjaźnione z  biblioteką przedszkolaki z Babic chętnie podziwiały 

gotowe już prace.      Dyrektor GBP w Nędzy, Iwona Czorny 

 



Z ŻYCIA GMINNYCH SZKÓŁ 

FILMY PRZEZ CAŁĄ NOC 

 W nocy z 8 na 9 lutego osiemnastoosobowa grupa gimnazjalistów 

spotkała się w szkolnej auli, żeby oglądać filmy. Ogólna tematyka spotkania miała 

nawiązywać do zbliżających się walentynek. W repertuarze przewidziano więc 

głównie czas na filmy romantyczne. 

Młodzież spędziła noc na oglądaniu takich filmów jak P.S. Kocham Cię oraz 

Pamiętnik. Historie pełne miłości, ale i wzruszeń. Dla odmiany tematu do obejrzenia 

wybrano również film nominowany do Oscara Oszukana. Na koniec wybrano film  

Za horyzontem. Rzeczywistość pokazała, że był to dla młodzieży najlepszy film... 

na słodki sen. Spotkanie zakończyło się o 7 rano. Całością kierowali, bez zmrużenia oka, Maria Kobryń i Krystian Okręt.  

                                                          Nauczyciele ZSG w Nędzy     

     

LICZYŁA SIĘ DOBRA ZABAWA 

   Uczniowie ZSG uczestniczyli w ostatnich dniach stycznia w kuligu 

zorganizowanym dzięki pomysłowości i zaangażowaniu Rady Rodziców.  

Najpierw jechaliśmy przez pola i łąki na saniach ciągniętych przez konie, a następnie przy 

ognisku wszyscy piekli kiełbaski i suszyli mokre od śnieżnej bitwy ubrania.  

Mróz, padający śnieg i wiatr nie miały znaczenia – liczyła się dobra zabawa, bo humory 

wszystkim dopisywały. 

Dziękujemy Urszuli Cebuli i Marii Przybyła z Rady Rodziców za świetnie 

zorganizowany kulig i już czekamy na następny za rok.                                                            

                                                                                ZSG w Nędzy, Izabela Pielczyk 
DZIEŃ BABCI I DZIADKA W ZSP W BABICACH 

W naszej szkole to szczególne święto. Mimo śniegu i mrozu babcie i 

dziadkowie tłumnie przybyli   do naszej placówki. Powitała ich Pani dyrektor, 

Hanna Kowalska, składając im serdeczne życzenia.                                                                                         

Po wspólnym odśpiewaniu „Sto lat” dzieci wystąpiły z bogatym 

dwugodzinnym programem artystycznym. W przedstawieniu wzięła udział 

cała społeczność szkolna, która z dumą prezentowała wiersze, inscenizacje, 

piosenki oraz tańce. Na twarzach zebranych gościły radość i wzruszenie, 

szczególnie podczas występów tych najmłodszych. Na zakończenie babcie i 

dziadkowie otrzymali od wnucząt samodzielnie wykonane przez nich 

upominki, po czym zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. Rodzicom 

serdecznie dziękujemy za pyszne wypieki, a dziadkom za tak liczne 

przybycie.                                             ZSP w Babicach, Rozwita Sroka 

 NIECH ŻYJE BAL 

Na ten jedyny, niezwykły dzień dzieci czekają cały rok. Wreszcie 

nadszedł. W piątek , 8 lutego 2013 roku odbył się w Przedszkolu w Łęgu 

coroczny bal przebierańców. Dzieci w pięknych „ bajkowych’’ strojach bawiły się 

znakomicie już od samego ranka. Nauczycielki: Jolanta Kalus i Ewelina Król 

przygotowały dla dzieci wiele atrakcji. Były konkursy z nagrodami, walc 

kotylionowy, loteria fantowa, itp. Imprezę uświetnił też występ iluzjonisty 

MARIO. Dzieci z zapartym tchem w piersiach obserwowały prawdziwe czary. 

Podczas zabawy dzieci „ gościły się” przy obficie zastawionym stole, na którym 

królowały niedozwolone na co dzień frykasy, takie jak: słodycze, chipsy, 

paluszki, frytki. Wesołe tańce trwały do obiadu. Szkoda że już koniec karnawału. 

                                              ZSP Zawada Książęca, Ewelina Król                                                                                           

KOCHAMY  NASZE  BABCIE I  DZIADKÓW  TEŻ  KOCHAMY 
„Nie pytajcie kogo wolę, lepsza babcia niż przedszkole….”- tak śpiewały  przedszkolaki w Łęgu podczas swoich 

występów artystycznych z okazji Dnia Babci i Dziadka, które odbyły się w czwartek  -24. 01. 2013 roku u STARSZAKÓW i w 

piątek - 25. 01. 2013 roku  u MALUSZKÓW. Jak zawsze i tym razem babcie i dziadkowie nie zawiedli. Mimo niesprzyjającej 

pogody bardzo licznie przybyli do przedszkola, by podziwiać swoje 

wnuczęta. Podczas uroczystości goście wysłuchali okolicznościowych 

wierszyków i piosenek, obdarowani zostali również upominkami  w 

postaci kwiatów z bibuły, obrazków i lampionów wykonanych pod 

okiem nauczycielek: Eweliny Król i Jolanty Kalus. Tradycją jest 

też wspólna biesiada przy herbatce , kawie i ciasteczku, które 

przygotowały panie z obsługi. Babcie i dziadkowie bardzo lubią te 

spotkania, które zawsze odbywają się w miłej i serdecznej 

atmosferze. Do zobaczenia za rok…  

      ZSP Zawada Książęca, Ewelina Król 



Dla Pań 

W marcowy pogodny dzień 

Ten kwiat dla Ciebie mam 

Płatki słów spokoju łączę 

 

Klucz radości daję Ci 

Kwiat pełen niewiadomych  

Wśród nich ta jedyna 

Niech drzwi szczęścia otworzą się  

Zagoszczą tylko dobre sny 

 

Ciepłe spojrzenie i uśmiech 

Na twarzy niech gości 

Smutek popłynie strumykiem  

Promyk słońca nie opuści 
Eleonora Czekała 

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 

SESJA W PIGUŁCE 

 28 stycznia 2013 roku na sesję Rady Gminy przybyło 12 radnych. Nieobecni byli Marian Gzuk, Beata Widera oraz  

Rafał Lincner. Przewodniczący Rady Gminy złożył informację o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym. Także wójt 

gminy złożyła sprawozdanie z wykonania podjętych uchwał oraz o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 

Sesję otworzyła dyskusja nad projektem uchwały w sprawie podziału Gminy Nędza na stałe obwody głosowania. Rada 

Gminy podjęła uchwałę podziału na 8 stałych obwodów głosowania ustalając ich granice, numery i siedziby obwodowych komisji 

wyborczych. 

    Następnie przewodniczący rady przedstawił obecnego na sali nowo wybranego sołtysa sołectwa Nędza - Stefana 

Kurzydema oraz podjęto uchwałę dotyczącą poboru podatków w drodze inkasa. 

Kolejną uchwałą podjętą przez radę przy 12 głosujących, 12 głosami była uchwała dotycząca zawarcia umowy najmu 

tego samego lokalu użytkowego położonego w Nędzy przy ulicy Kopernika. 

 Sesja rady przyniosła także uchwałę  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy w drodze 

darowizny, która stanowi część drogi ul. Leśnej w Górkach Śląskich, oraz wyrażenia  zgody na nabycie nieruchomości znajdującej 

się przy OSP w Szymocicach. Cena działki która przylega do parkingu zostanie ustalona wg operatu szacunkowego. 

Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie realizacji na terenie naszej gminy programu PEAD 2013. Program PEAD 

polega na współpracy w realizacji na terenie Gminy Nędza Programu ”Dostarczanie żywności najuboższej ludności Unii 

Europejskiej, gdzie partnerem będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy. 

Większością głosów radni wyrazili zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2014 rok środków na fundusz sołecki. 

Do końca września br. wszyscy sołtysi musza podać zaplanowane zadania do realizacji w 2014 r.  

Głos zabrała również skarbnik Gminy, która omówiła proponowane zmiany w uchwale budżetowej na rok 2013 oraz 

zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy. Rada przyjęła obie zmiany w postaci stosownych uchwał.  

Ostatnia podjęta uchwała tego dnia dotyczyła wyrażenia zgody na zaciągniecie pożyczki z budżetu państwa w Banku 

Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie dla zadania inwestycyjnego budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie. 

Pożyczka zostanie zaciągnięta na kwotę 2 424548,00. Źródłem spłaty pożyczki będą środki przyznane na dofinansowanie 

inwestycji budowy systemu kanalizacji z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Wszystkie protokoły z sesji Rady Gminy Nędza można znaleźć na stronie internetowej 

http://bip.nedza.pl/rada/sprawozdania.htm. (j.b.)

SIATKÓWKA W GMINIE NĘDZA 

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

 29 stycznia:  VT Nędza  3:0 Artus Atlas Tours Żory 

 01 lutego:   VT Nędza  3:1 Jarbud Rybnik Piaski 

 08 lutego:   Jedynka Jankowice II 3:0       VT Nędza 

 22 lutego:  VT Nędza  3:1 Leon Internet Rybnik 

Przypominamy, że wszystkie mecze u siebie gramy na hali LKS, w piątek o godzinie 18:30.  

    Serdecznie zapraszamy - bądźcie  z nami!        J.L. 

DYŻURY SOŁTYSA wsi NĘDZA 
Ul. STRAŻACKA NR 2  - sala 

 

 OD GODZ. 
DO GODZ. 

Pobór podatków  
OD GODZ. 
DO GODZ 

PONIEDZIAŁEK 1700 do 1820 900 do 1100 oraz 1500 do1800 

WTOREK  900 do 1100 oraz 1500 do1800 

ŚRODA  900 do 1100 oraz 1500 do1800 

CZWARTEK 1700 do 1820 900 do 1100oraz 1500 do 1800 

PIĄTEK 
 

 900 do 1100 oraz1500 do 1800 

                                                                                      Sołtys, Stefan Kurzydem 
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