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WSZYSCY MOGĄ BYĆ Z NICH DUMNI 

W niedzielę 3 czerwca br.  na scenie obok Domu Pielgrzyma na 

Górze Św. Anny odbył się XXII Przegląd Zespołów Dziecięcych i 

Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej - Leśnica 2013. Przegląd został 

zorganizowany przez Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe i Burmistrza 

Leśnicy przy współpracy Urzędu Miasta, Leśnickiego Ośrodka Kultury i 

Rekreacji ,OSP Raszowa, Domu Pielgrzyma.  W przeglądzie wzięły  udział 

34 zespoły w 5- ciu kategoriach: zespoły wokalne,  zespoły wokalno-

instrumentalne, zespoły instrumentalne, chóry, zespoły taneczne .Te 

ostatnie zostały dodatkowo podzielone na zespoły ludowe i tańca 

nowoczesnego.  

Gminę Nędza reprezentowały trenujące na co dzień w Zawadzie 

Książęcej zespoły "Łężczok I" oraz Arabeska I" i "Arabeska II”. Wszystkie 

trzy stanęły w swej kategorii artystycznej na najwyższym stopniu podium: 

„ Łężczok I” - I miejsce w kategorii zespołów tańca ludowego,  „ Arabeska 

I”–I miejsce w kategorii  tańca nowoczesnego ( grupy starsze), „ Arabeska 

II” – I miejsce w kategorii tańca nowoczesnego (grupy młodsze).  

Dodatkowe wyróżnienie Burmistrza Leśnicy otrzymała Daria Rymarska. 

Kierownikiem zespołów jest Weronika Riemel, a choreografem  

wszystkich grup Aldona Krupa – Gawron, której pomagają Katarzyna 

Łabińska i Agata Mika. Podkłady muzyczne przygotowali Aneta Bluszcz 

i Ryszard Rymarski, zaś o niezliczone stroje zadbała Ewelina 

Tworuszka. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki dotacjom 

Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Konsulatu Republiki Federalnej 

Niemiec w Opolu, Samorządu Województwa. Opolskiego.   

            Ryszard Rymarski 
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OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY

 

 

OBOWIĄZEK UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI 

Przypomina się mieszkańcom gminy – właścicielom nieruchomości o obowiązku utrzymania czystości i porządku na terenie 

nieruchomości. Proszę mieszkańców o podjęcie działań zapobiegawczych, w szczególności wykoszenie traw i chwastów. 

W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi braku wykaszania nieruchomości i związanymi z tym utrudnieniami i zagrożeniami ( brak 

widoczności na skrzyżowaniach , pojawiające się gady , gryzonie itp.) proszę mieszkańców o podjęcie działań zapobiegawczych , w szczególności 

wykaszanie traw i chwastów. 

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 1 LIPCA 2013r 

W związku z wprowadzeniem od dnia 1 lipca 2013r. nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi , informuje się właścicie li 

nieruchomości , że przedsiębiorca , wyłoniony w drodze przetargu , dostarczy na teren nieruchomości: 

-  pojemnik do zmieszanych odpadów ( nie podlegających dalszej segregacji), 

-  pojemnik do gromadzenia popiołu i żużla, 

-  komplet worków do selektywnej zbiórki odpadów , 

-  harmonogram  odbierania poszczególnych rodzajów odpadów.  

O konkretnych terminach poinformujemy niezwłocznie po podpisaniu umowy z przedsiębiorcą.  

Do czasu dostarczenia worków i pojemników , właściciel nieruchomości jest zobowiązany samodzielnie zorganizować gromadzenie 

odpadów ( np. w dowolnym worku , w posiadanym dowolnym pojemniku , wiaderku itp. ) , ponieważ Gmina przejmuje te obowiązki dopiero z 

dniem 1 lipca 2013r.  

W Urzędzie Gminy można sprawdzić , czy posiadany pojemnik jest własnością Gminy 

 ( przekazany w użyczenie mieszkańcowi) , ponieważ te pojemniki nie będą podlegały zwrotowi i mieszkańcy mogą z nich nadal korzystać.    

POJEMNIKI:                 

Przedsiębiorca wyłoniony w drodze przetargu  dostarczy właścicielom nieruchomości  pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych , w ilości 

zgodnej z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza , lecz nie mniej niż jeden pojemnik na posesję. Pojemniki , które 

mieszkańcy posiadali , w użyczeniu z Urzędu Gminy , nie podlegają zwrotowi i mogą być nadal wykorzystywane do gromadzenia odpadów.  

Niezależnie od ilości otrzymanych pojemników , mieszkaniec może wystawić każdą ilość pojemników z odpadami w terminach ich zbiórki  i każda 

ilość odpadów zostanie odebrana . Przedsiębiorca dostarczy również pojemniki do zbiórki  popiołu i żużla . 

O terminach dostarczenia pojemników poinformujemy ! 

WORKI:  

Właściciel nieruchomości otrzyma komplet worków do selektywnej zbiórki odpadów , do czasu otrzymania worków odpady należy gromadzić we 

własnych workach . Ogólne zasady segregacji polegają na tym , że worek żółty będzie przeznaczony na plastik , metale i odpady wielomateriałowe 

( TETRA Packi) , worek zielony przeznaczony będzie na odpady szklane , worek niebieski – na odpady papierowe , brązowy – na odpady zielone.  

O szczegółach segregacji wykraczających poza zasady ogólne ( np. możliwość zbiórki styropianu z plastikami , pozostałych odpadów bio) oraz 

terminach dostarczania worków poinformujemy!    

HARMONOGRAM: 

Odpady zmieszane oraz odpady nie podlegające przyjętej przez Gminę segregacji – 2 razy w miesiącu. 

Odpady segregowane w workach ( żółtych , niebieskich i zielonych)  – 1 raz w miesiącu. 

Odpady  zielone – 2 razy w miesiącu  od kwietnia do listopada. 

Odpady wielkogabarytowe , opony , elektroodpady – raz na kwartał. 

Żużel i popiół – dwa razy w miesiącu od października do kwietnia.   

Szczegółowy harmonogram zostanie opracowany przez przedsiębiorcę i dostarczony właścicielom nieruchomości.  

Informacje   dotyczące   nowego   systemu   gospodarowania  odpadami   są   udzielane   pod  nr  tel. 32 4102399 wew.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ORLIK ZAPRASZA  

Wakacje zbliżają się wielkimi krokami. Zanim jednak ogarnie nas letnie lenistwo, pomyślmy o naszym obiekcie sportowym – boisku Orlik 

2012. Ten nowoczesny i funkcjonalny obiekt daje możliwość wszystkim chętnym uprawiania sportu i aktywnego wypoczynku. Jest idealnym 

miejscem, które umożliwia wyrównanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży, w szczególności ze wsi i małych miasteczek, jest także dobrze 

przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne.  

Na obiekt składają się:                                         

- Boisko piłkarskie o wymiarach : 30m x 60m, za sztuczną nawierzchnią ( sztuczna trawa), na którym można grać w piłkę nożną. 

- Boisko wielofunkcyjnym o wymiarach 20 m × 30 m ze sztuczną nawierzchnią (tartan), przystosowane do gry w piłkę siatkową, koszykową oraz 

ręczną. 

- 2 szatnie z pełnym węzłem sanitarnym, tj. toalety oraz prysznice, z których użytkownicy mogą swobodnie korzystać.   

 W pobliżu obiektu sportowego znajduję się nowoczesny plac zabaw, który ułatwia spędzanie rodzinom wolnego czasu, gdyż mniej 

zainteresowani lub znużeni kibicowaniem najmłodsi uczestnicy mogą z opiekunami spędzać aktywnie czas na zabawie. Nieopodal placu zabaw 

mieści się boisko do siatkówki plażowej, z którego również, w pełni swobodnie można korzystać. W miesiącach letnich dodatkowo czerpać 

przyjemność z tej wakacyjnej formy ruchu. Rezerwacji Boiska Orlik 2012 można dokonywać u animatora, odpowiedzialnego za obiekt osobiście w 

godzinach otwarcia obiektu, bądź telefonicznie pod numerem: 783726384. Godziny otwarcia: poniedziałki, wtorki, środy od 16.00 do 21.00, 

czwartki od 16.00 do 19.00, piątki od 16.00 do 21.00, soboty i niedziele od 14.30 do 21.00.  

Karolina Pławecka 

ZMIANA GODZIN PRACY URZĘDU GMINY W NĘDZY 

 Od dnia 1 lipca 2013 roku do dnia 31 sierpnia 2013 roku zarządzeniem Wójt Gminy Nędza ustalił nowe godziny 

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

poniedziałek - od 700 do 1600 - 9 godzin, 

wtorek - od 700 do 1500 - 8 godzin, 

środa - od 700 do 1500  - 8 godzin, 

czwartek - od 700 do 1500 - 8 godzin, 

piątek - od 700 do 1400  - 7 godzin. 

Wójt Gminy Nędza Anna Iskała 



FESTYN RODZINNY W GÓRKACH ŚL. 8 CZERWCA 2013R. 
 

Po deszczowych dniach na początku tygodnia, poranek sobotni  8 czerwca przywitał organizatorów festynu piękną 

słoneczną pogodą. Festyn zorganizował Ludowy Klub Sportowy Górki Śląskie oraz Ochotnicza Straż Pożarna Górki Śl. Do 

współpracy zaproszono Gminne Centrum Kultury w Nędzy oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Jana Pawła II w Górkach Śl.  

Festyn rozpoczął turniej Górki Cup 2013, w którym wzięło udział  6 drużyn orlików z dwóch powiatów: RKP Rybnik, Unia 

Racibórz, LKS Markowice, LKS 1908 Nędza, Dąb Gaszowice oraz gospodarze LKS Górki Śl. Na głównej płycie boiska, na 

trawiastej, pielęgnowanej murawie wytyczono dwa boiska dla orlików. Po raz pierwszy w historii naszego klubu sportowego  

wybiegło na murawę prawie 100 adeptów piłki nożnej rocznika 2002 i młodszych.  Każda drużyna rozegrała razem 5 meczów z 

przerwą na ulewny deszcz, jakby zaplanowany specjalnie przez organizatorów, który przeszedł nad Górkami w połowie turnieju.  

Oto klasyfikacja końcowa pierwszego turnieju Górki Cup2013 oraz wyniki poszczególnych meczów: Rybnik-Gaszowice 13:0, 

Racibórz-Markowice 3:0, Nędza-Górki 4:2, Rybnik-Markowiec 8:0, Gaszowice-Nędza 2:1, Racibórz-górki 6:0, Rybnik-Racibórz 

4:0, Gaszowice-Górki 3:5, Markowice-Nędza 1:5, Rybnik-Górki 9:0, Nędza-Racibórz 1:6, Markowice-Gaszowice 4:2, Rybnik-

Nędza 14:0, Gaszowice-Racibórz 0:9, Markowice-Górki 1:0. 

 

Klasyfikacja końcowa przedstawiała się następująco: miejsce I  RPK ROW Rybnik, miejsce II  KS Unia Racibórz, miejsce III LKS 

1908 Nędza, miejsce IV LKS 07 Markowice, miejsce V  LKS Górki Śląskie, miejsce VI GKS Dąb Gaszowice. 

 

Dodatkowo organizatorzy wyróżnili niektórych piłkarzy. Maksymilian Tkocz (RKP Rybnik) został najlepszych strzelcem 

z 10 trafieniami. Najlepszym piłkarzem uznano  Eliasza Rudka  (1908 Nędza). Najlepszym bramkarzem uznano Oskara 

Rzechaka (Dąb Gaszowice). Drużyna gospodarzy została wyróżniona (Fair Play) za to, że w tej drużynie występowała 

największa liczba dziewczyn: Julia Drożdż, Michalina Goc, Dominika Gronert i Milena Gawron.  Dodatkowo w drużynie z 

Markowic występowała  jeszcze jedna dziewczyna Wiktoria Uranin.  Nagrody wręczała Wójt Gminy Nędza Anna Iskała, 

zasłużony działacz piłkarski i jednocześnie wieloletni trener drużyny Górek Śl. Alojzy Musioł oraz  Prezes klubu Artur Weiner.  

Drugi komplet bramek na turniej udostępnił Pan Jacek Szopa. Składamy na jego ręce szczególnie podziękowanie za 

wypożyczenie sprzętu, niezbędnego do organizacji tak dużego turnieju.  

Głównym sponsorem turnieju GórkiCup 2013 była  francuska firma TPC oraz anonimowa firma z Rybnika, która 

ufundowała puchary i medale dla wszystkich uczestników pierwszego turnieju w Górkach. Podziękowania się należą, m.in.  

Urzędowi Gminy Nędza i Pani Wójt, Piekarni Liszka z Górek, sklepowi Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” z Raciborza, 

Mantrans z Babic oraz wielu innym firmom i osobom. Bez pomocy finansowej oraz organizacyjnej nam udzielonej turniej oraz 

festyn nie mógłby  się odbyć.   

Po rozdaniu nagród rozpoczęła się druga część festynu , która należała do „fojermanów” z Górek i gości naszych 

strażaków poprzez prezentację pokazów  strażackich.  Zaprzyjaźniona jednostka straży pożarnej z Żytnej ugasiła szalejący pożar 

przed publicznością zgromadzoną na stadionie. Następnie specjalnie dla najmłodszych  dzieci zorganizowano akcję obsługi  

gaśnicy dla młodych strażaków, by  mogli się poczuć prawdziwymi  strażakami. Ten pokaz odbył się w ramach corocznie 

organizowanego Dnia Strażaka dla dzieci i młodzieży z Górek  przez OSP Górki Śl.  

 Wiele z atrakcji dotyczyło różnych dyscyplin sportu, nigdy nie uprawianych w Górkach.  Zorganizowano pierwszy pokaz 

dwóch dyscyplin sportu: hokeja stołowego oraz czukbola (odmiana piłki ręcznej). W obu przypadkach wszyscy uczestnicy festynu 

mogli się zapoznać z regułami gry oraz zagrać w te gry po raz pierwszy w życiu. Istnieją przymiarki do zgłoszenia do rozgrywek 

sekcji hokeja stołowego przy LKS Górki Śl. Ta prezentacja nowych sportów w Górkach mogła się odbyć dzięki instruktorowi z 

Rybnika, Michałowi Kowalczykowi.  W międzyczasie  dyrektor GCK z Nędzy Joanna Mużelak  razem z pracownikami  

przygotowała gry i zabawy pod gołym niebem, które cieszyły się również dużym zainteresowaniem. Za udział we wszystkich 

grach i zabawach dzieci zostały obdarowane słodyczami i  innymi drobnymi prezentami. Dodatkowo dzięki GCK dzieci i dorośli 

mogli spróbować sił w Żywych Piłkarzykach. O tę atrakcję wspólnie zadbali LKS Górki Śl. i GCK Nędza.  

 Nauczyciele i opiekunowie szkoły z Górek zadbali  o to, aby najmłodsi z tutejszej placówki  oświatowej mogli się 

zaprezentować w specjalnym programie artystycznym dla rodziców, dziadków i mieszkańców.  Bogaty program dla naszych 

dzieci zakończył się występem Kubusia i Tygryska ze Stumilowego Lasu. Kolorowy program, gdzie nasi najmłodsi aktywnie 

uczestniczyli cieszył się dużym zainteresowaniem i zakończył się możliwością wykonania pamiątkowych zdjęć z Kubusiem i 

Tygrysem.  Wystarczy spojrzeć na miny dzieci na licznych zdjęciach, aby przekonać się o popularności tego programu.  W 

godzinach wieczornych impreza zakończyła się dyskoteką, najpierw dla najmłodszych a później zabawą dla dorosłych. Wszystkie 

imprezy zostały zarejestrowane w postaci zdjęć i filmów przez Łukasza Kałużę i Angelikę Postawkę. Materiał może posłużyć 

do promocji w przyszłym roku.  Na zakończenie organizatorzy chcieli podziękować wszystkim sponsorom, współorganizatorom, 

ludziom dobrej woli, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania tego święta dla najmłodszych w Górkach Śl. 

Do zobaczenia w przyszłym roku na święcie rodzinnym na sportowo.         

              hajnel 

 
 



 

NA PRZYSTANKU 

Krista: A ty to kaj z takom ciążkom taszom? 

Marija: A czekom na Ana bo jadymy do sanatorium do Kołobrzega. 

Krista: Kaj was tam zaniosło? A chłopy co godajom? 

Marija: A co majom godać, czekały my aż dwa lata. 

Krista: To se mocie dobrze, a jo byda lotać wele moich gynsi i kaczek i zbiyrać jajca. 

Marija: Boś ty je klipa, idź do doktora, zrób Se badania i tyż dej wniosek. Przido ci Se trocha odpocznyć, Hajnel pofutruje , przeca tela umi zrobić. 

Krista: Mosz recht musza pomyśleć. A nie bojicie se tak daleko w cugu w nocy? 

Marija: Dyć my som dwie, a inksi dyć tyż jeżdżom 

Krista: Bydziecie skokac choby osiemnastki po tych masażach i tej morskij wodzie. 

Marija: Ach tyś tyż jest, a wiysz jeżech okropnie ciekawo. Jada piyrszy roz i byda nad morzym, trocha se popluskom i pozbiyrom muszle. 

Krista: Dejcie pozor bo to może być roztomancie a do Nyndzy daleko. 

Marija: Nie boj se, dyć ni momy dwadzieścia yno sześdziesiont. Kupiyłach se ekstra badyancug , modry z biołom szlajfkom Hajnel mi go jeszcze 

obroł. 

Krista: To on je dobry chłop, a ty jeszcze narzykosz. 

Marija: No wejrzyj Jorgus kludzi Ana, ta Mo tasza. 

Krista: Toż se trzimej, i blinknij jak bydziesz na miejscu. 

Marija: Ja to dowidzynia autobus tyż już jest. 

Eleonora Czekała 

 

 

KOBIETY AKTYWNE ODWIEDZIŁY WROCŁAW 
21 maja Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych wybrało się na wycieczkę 

do Wrocławia. Zwiedzanie jednego z najstarszych miast umilała swoimi bardzo 

ciekawymi opowieściami Pani przewodniczka. Niezwykle ciekawie 

zaprezentowała i zapoznała nas z architekturą oraz historią tego miasta. 

Niebywałym przeżyciem była możliwość zobaczenia Panoramy Racławickiej - 

rotundy, w której jest umieszczone legendarne dzieło Jana Styki i Wojciecha 

Kossaka. Naprawdę warto się tam wybrać, obraz wywiera niesamowite 

wrażenie. Kolejnym punktem w naszym zwiedzaniu był ogród botaniczny i 

japoński, gdzie uwagę przykuwały ruchome fontanny, poruszające się w rytm 

rozbrzmiewającej muzyki. 

Ciekawostką jest również fakt, iż od pewnego czasu w różnych miejscach 

Wrocławia można spotkać malutkie ludki – krasnale. Umieszczane są od 2001r. 

obecnie jest ich 115. Miasto organizuje 

wycieczki szlakiem krasnali i wydaje 

broszury dla turystów chcących połączyć 

odnajdywanie małych mieszkańców ze 

zwiedzaniem Wrocławia. Późnym 

wieczorem wycieczkowicze w 

doskonałym nastroju zawitali do Nędzy. 

 

 

DWA W JEDNYM- DZIEŃ MATKI I DZIEŃ OJCA 

„Aktywne” 28 maja zorganizowały spotkanie by uczcić Dzień Matki i Dzień 

Ojca. Na spotkanie przybyło około 55 osób. Miłe spędzanie czasu zapełniały 

występy artystyczne dzieci z Gminnego Centrum Kultury w Nędzy. 

Zadowolenie i podziw wzbudził również Miniteatr w wykonaniu kobiet 

aktywnych pt: „Wesoła Elfryda”. Dla każdego znalazło się również coś 

dobrego, i na słodko i na ciepło. Podczas tej wyśmienitej zabawy, tańców i 

śpiewów wszyscy się znakomicie 

bawili. I oby takie wydarzenia 

mogły być organizowane częściej. 

 

(k.g) 



Z ŻYCIA GMINNYCH SZKÓŁ  

 

POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI 
   Dnia 14 maja 2013r. w MDK w Raciborzu odbył się powiatowy konkurs recytatorski.  

Poziom recytacji i dobór utworów, które zaprezentowali uczniowie, świadczył o bardzo wysokim 

poziomie. Decyzją komisji konkursowej wyróżnienie otrzymała Kinga Brzoska – uczennica klasy 

piątej ZSP w Zawadzie Książęcej. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!   
      ZSP w Zawadzie Książęcej, Wanda Rutko 

 
WYCIECZKA DO KRASIEJOWA 

W ostatnią środę maja br. uczniowie klas I a i b Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nędzy 

pojechali do JURAPARKU do Krasiejowa. Swoją magiczną przygodę rozpoczęli od podróży „za jeden 

bilet” kolejką przez Multimedialny Tunel Czasu,  ścieżkę dydaktyczną, Pawilon 

Muzealny, Jurajską Plażę, Cinema 5D, po Park Rozrywki i Plac Zabaw. Wraz z 

przewodnikiem mieli okazję podziwiać rozgrywające się w 5D sceny tworzenia 

się Układu Słonecznego, powstawania życia na Ziemi, rozwój i wymieranie 

gatunków zwierząt po wędrówki kontynentów i kataklizmy. Spacer ścieżką 

edukacyjną wraz  z przewodnikiem dał możliwość poznania 250 gatunków 

prehistorycznych płazów i gadów, głównie dinozaurów, wśród których dominuje 

postać najdłuższego znanego dinozaura – amficeliasa (ok. 60 m). Pogoda 

wyjątkowo dopisała więc, pobyt w Parku Rozrywki i na Placu Zabaw z licznymi 

atrakcjami był niesamowitym przeżyciem. Dzięki opiece pań – Alicji 

Czarnuszki, Marii Kobryń i wychowawczyń uczniowie bezpiecznie mogli 

„uczyć się bawiąc i bawić się ucząc”. Dziękujemy.  

                                                        ZSG w Nędzy, R. Skrobek i A. Neuhof 

 

KLASA IIA W GRUPIE 50 WYRÓŻNIONYCH SZKÓŁ Z CAŁEJ POLSKI 

 Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie "Planeta energii" powędrowało 

do klasy II a. "W krainie prądu elektrycznego" to organizowana przez Grupę 

ENERGA ogólnopolska akcja edukacyjna skierowana do nauczycieli i uczniów klas 

I-III szkół podstawowych. Jej celem jest propagowanie wśród dzieci wiedzy nt. 

energii elektrycznej ( źródeł jej wytwarzania, roli w codziennym życiu oraz 

niebezpieczeństw, jakie niesie za sobą nieprawidłowe korzystanie z urządzeń 

elektrycznych i nierozważne zachowanie w pobliżu obiektów energetycznych). W 

roku szkolnym 2012/2013 do programu już po raz drugi przystąpiła klasa II a SP. 

Uczniowie w okresie od października 2012 roku do lutego 2013 roku uczestniczyli 

w zajęciach organizowanych przez wychowawczynię Panią Sylwię Linek na 

podstawie materiałów dydaktycznych dostarczonych przez organizatora 

programu. Sprawozdania z przeprowadzonych 6 lekcji i zadań dodatkowych (prezentacje 

multimedialne, nagrania filmowe, zdjęcia i prace uczniów) dostarczone za pośrednictwem 

Internetowej Platformy Konkursowej okazały się szczególnie interesujące i wykazały ogromne 

zaangażowanie w projekt najmłodszych uczniów naszej szkoły, którzy znaleźli się w grupie 

pięćdziesięciu wyróżnionych klas z całej Polski. Gratulujemy!    

        ZSG w Nędzy, S. Linek 

 

O POTĘDZE ROZUMU – AKADEMIA Z OKAZJI ŚWIĘTA SZKOŁY 
8 czerwca 2013 r. odbyła się akademia z okazji święta szkoły, na którą zaproszono 

przede wszystkim rodziny uczniów oraz emerytowanych nauczycieli. W skromnych progach 

naszej placówki pojawili się również przedstawiciele władz –Wójt Gminy Anna Iskała oraz 

poseł na Sejm RP Henryk Siedlaczek. Spotkaniu przyświecała kartezjańska sentencja 

„Myślę, więc jestem”. W związku z tym wyróżniono uczniów, którzy wykazali się największą 

biegłością w posługiwaniu się rozumem. Dumnie wystąpili oni na środek, gdzie czekał ich 

uścisk dyrektorskiej dłoni oraz stosowne listy gratulacyjne. Następnie uczestnicy programu 

„Młody Obywatel” zadali wyróżniającym się uczniom kilka pytań z przeszłości, teraźniejszości 

i przyszłości, na które padły bardzo racjonalne odpowiedzi. Po nich scenę opanowali aktorzy (przygotowani przez Kornelię 

Czogalik i Iwonę Tomiczek), prezentujący swój kunszt w przedstawieniu o ciężkiej doli ludzi myślących w postępowej 

rzeczywistości XXI wieku. Ciekawy był spektakl mrożący krew w żyłach o 

zmaganiach Czerwonego Kapturka z krwiożerczym wilkiem, tradycyjnie 

zakończony happy endem. Po teatralnych emocjach uczestnicy akademii 

przeszli pod szkolne galerie, gdzie zaproszeni goście własnoręcznie przecięli 

biało-czerwone wstęgi, odsłaniając popiersia najlepszych uczniów Zespołu 

Szkolno-Gimnazjalnego w Nędzy. Po uroczystości posilano się wyśmienitą 

grochówką, a gimnazjaliści przygotowali atrakcje dla uczniów podstawówki, 

udowadniając tym samym, że zetknięcie dzieci z dorastającą młodzieżą wcale 

nie musi generować konfliktów. Wręcz przeciwnie – może być okazją do 

wykazania się odpowiedzialnością przez gimnazjalistów. Inne szkoły powinny 

się od nas uczyć.      ZSG w Nędzy  



             



       

Z ŻYCIA GMINY 

 W drugą sobotę i niedzielę maja w Opolu 

odbyła się największa impreza mażoretkowa w kraju  - XV 

Mistrzostwa Polski Zespołów Mażoretkowych. Brało w niej 

udział 79 zespołów liczących około 1300 mażoretek. 

Taneczne zmagania odbywały się na lodowisku Toropol oraz 

w Opolskim Amfiteatrze. Gminę Nędza reprezentowały 

Zespoły ze Stowarzyszenia "Bajtel" z Zawady Książęcej - 

Arabeska I (juniorki ), Arabeska II (kadetki) oraz Arabeska 

III ( grupa przedszkolna ). Mażoretki tańczyły w układach z 

pałką marszową oraz z pomponami. 

 Pula medali zdobytych przez Arabeski z roku 

na rok rośnie, w tym roku wyniosła 1 złoty, 3 srebrne i 1 

brąz:   

Arabeska I  ( juniorki ) z pomponami  - mistrz Polski 2013, 

Arabeska  I miniformacja z pomponami ( juniorki) -

 wicemistrz Polski 2013, Arabeska I ( miniformacja Mix 

(juniorki)  - wicemistrz Polski 2013, Arabeska II 

miniformacja z pomponami (kadetki )  - II wicemistrz Polski 

2013, Arabeska III z pałką ( grupa przedszkolna )   - 

wicemistrz Polski 2013, Arabeska I z pałką  ( juniorki ) - IV miejsce, 

Arabeska II z pomponami  - IV miejsce, solo z pałką Sandra 

Pieruszka  - IV miejsce.  

Mistrzynie Polski w układach z pomponami to: Aneta Bluszcz, Agata 

Mika, Patrycja Groborz, Agata Swiącik, Kinga Brzoska, Maja 

Rymarska, Patrycja Paris, Natalia Grycman, Sandra Pieruszka, 

Martyna Nowak, Karolina Nowak, Skrobek Agnieszka, Adamczyk 

Julia, Katarzyna Łabińska, Angelika Widok, Joanna Kostka, 

Magda Skupin, Dominika Wranik, Sabina Wranik, Kinga Mika, 

Paulina Fojcik, Aniela Brauner, Katarzyna Pala, Michaela Tosta, 

Monika Pielczyk. Na co dzień wszystkie grupy trenują w Zawadzie 

Książęcej w świetlicy oraz sali OSP. Choreografem wszystkich zespołów 

zespołów jest Aldona Krupa-Gawron. 

Weronika Riemel 

KONKURS PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ „ROZŚPIEWANA 

BIBLIOTEKA” ROZSTRZYGNIĘTY 

W dniu 23 maja 2013 r. o godz. 10.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w 

Nędzy odbył się I Konkurs Piosenki Przedszkolnej pt. „Rozśpiewana Biblioteka”. 

Konkurs skierowany był do dzieci w wieku od 3 do 7 lat. Celem konkursu była 

prezentacja dorobku artystycznego dzieci wieku przedszkolnego, popularyzacja 

śpiewania piosenek i ukierunkowanie ich właściwego doboru, wymiana poglądów i 

doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu wśród dzieci, promowanie 

dziecięcej twórczości artystycznej. Utwór musiał być wykonany w języku polskim. 

Jury, powołane przez Organizatora, dokonało oceny prezentacji według 

następujących kryteriów: doboru 

repertuaru, walorów głosowych, 

wykonania, ogólnego wyrazu 

artystycznego (uzasadniony gest 

sceniczny).  

Swoich reprezentantów w kategorii 

solistów i zespołów wystawiły: Przedszkole w Nędzy, Zespół Szkolno-

Przedszkolny w Górkach Śl., Zespół Szkolno-Przedszkolny w Babicach oraz 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawadzie Książęcej. Nagrodę specjalną, 

przyznaną przez jury w kategorii solistka zdobyła – Paulina Hiltawska z 

Przedszkola w Nędzy za utwór Samba, w kategorii zespół - nagrodę specjalną 

otrzymały za utwór Wakacyjny pociąg, przedszkolaki z Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Zawadzie Książęcej, w składzie: Amelia Klieryk, Agnieszka 

Płotek, Emilia Płotek, Patrycja Zips. Wszystkim dzieciom oraz ich opiekunom 

serdecznie dziękujemy za udział w naszym konkursie. Zapraszamy na stronę 

internetową biblioteki: www.bibliotekanedza.blogspot.com, do zakładki Galeria, 

w której można znaleźć pełną fotorelację z naszego konkursu.     

      GBP w Nędzy, Iwona Czorny 

http://www.bibliotekanedza.blogspot.com/


CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM  

W ramach XII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania 

Dzieciom Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy przygotowała 

szereg atrakcji. W dniu 3 czerwca 2013 r., mimo deszczowej 

pogody, dzieci z Przedszkola w Nędzy oraz Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Babicach, spotkały się w ramach cyklu 

„Zawód z pasją – strażak”, oczywiście ze strażakami z OSP w 

Nędzy. Leszek Pietrasz - prezes Zarządu Oddziału Gminnego 

ZOSPRP w Nędzy, przeczytał fragment książki pt. Mam 

przyjaciela strażaka, opowiedział o pracy strażaków i ich 

ważnej funkcji. Oczywiście pytań do naszego gościa było 

mnóstwo! Dodatkową niespodzianką dla najmłodszych była 

wizyta w remizie strażackiej, sąsiadującej z naszą placówką. 

Przedszkolaki chętnie poznały całe wyposażenie wozu 

strażackiego, umundurowania oraz sygnałów i dźwięków 

charakterystycznych dla straży. Na zakończenie wszyscy 

uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.   

 W drugim dniu naszej akcji, czyli 4 czerwca 2013 r.  

w Gminnej Bibliotece Publicznej w Nędzy - filii bibliotecznej 

w Babicach, odbyło się kolejne spotkanie w ramach cyklu 

„Zawód z pasją – policjant”, tym razem naszymi gośćmi 

byli policjanci z Posterunku Policji w Kuźni Raciborskiej. W 

spotkaniu uczestniczyły przedszkolaki oraz uczniowie 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Babicach. Dzieci 

wysłuchały fragmentów książki pt. Mam przyjaciela 

policjanta oraz dowiedziały się, jakie warunki należy 

spełnić, aby zostać funkcjonariuszem policji, poznały 

wyposażenie radiowozu oraz uczestniczyły w spotkaniu z 

maskotką policyjną – Sznupkiem.    

 Trzeci dzień głośnego czytania, w ramach akcji „Cała Polska czyta 

dzieciom”, w dniu 5 czerwca 2013 r., upłynął pod hasłem „Zawód z pasją – 

weterynarz”. Nasz gość Paweł Iskała, przeczytał najmłodszym 

czytelnikom fragmenty książki pt. Mam przyjaciela weterynarza, 

opowiedział o swojej pracy w lecznicy, najbardziej egzotycznych 

pacjentach, z którymi miał okazję się spotkać oraz jak należy dbać o 

swoich czworonożnych przyjaciół. Przedszkolaki z Przedszkola w Nędzy 

oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Babicach miały okazję poznać 

również sprzęt, który towarzyszy weterynarzowi podczas jego pracy. Na 

zakończenie na wszystkich czekały pamiątkowe dyplomy oraz słodka 

niespodzianka przygotowana przez Pana Pawła. Podsumowaniem XII 

Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, było uroczyste pasowanie 

przedszkolaków z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Babicach na 

czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy – filii bibliotecznej w 

Babicach. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej 

www.bibliotekanedza.blogspot.com.    

     GBP w Nędzy, Iwona Czorny 

TRAMPKARZE MŁODSI ZAKOŃCZYLI LIGĘ         

 7 czerwca trampkarze młodsi meczem z Kuźnią Raciborską (remis 3-3) zakończyli swoją ligę z dorobkiem 10pkt. na IV 

miejscu.  Obecnie rocznik 2000 przygotowywany jest do gry w trampkarzach starszych. W dniu 18.06.2013 został rozegrany na 

orliku w Nędzy mecz kontrolny klas 6 SP i 1 klas gimnazjalnych. W drużynie szkoły podstawowej wystąpili: Mateusz Waiser, 

Jakub Szenk, Dawid Afa, Szymon 

Śmieszek, Grzegorz Sawoński, 

Grzegorz Dudek, Marcin Szuła, 

Eliasz Rudek, Filip Szopa; 

gimnazjum: Mikołajec Mateusz, 

Maciej Giemza, Piotr Tomański, 

Tomasz Kowalski, Grzegorz Wałach, 

Adam Solich, Artur Cycoń, Krzysztof 

Kocjan, Adam Nowak.   

  Sylwester Borzik

http://www.bibliotekanedza.blogspot.com/


5400 SEKUND, CZYLI GMINNA PIŁKA NOŻNA W STATYSTYCE

 

Informacja: Józef Zagola 

 

 

Szczebel 

rozgrywek 

 

 

Data 

 

Przeciwnicy 

 

Wynik 

 

Strzelcy bramek dla zespołów z Gminy 

Nędza 

 

 

 

 

 

V liga 

okręgowa 

K-ce III 

 

19.05.2013 

 

Naprzód Zawada 

 

LKS 1908 Nędza 

 

 

2 

 

1 

 

Adrian Cichecki     

 

25.05.2013 

 

LKS 1908 Nędza 

 

 

Silesia Lubomia 

 

2 

 

0 

 

Grzegorz Benedyk, Szymon Cichecki 

 

 

30.05.2013 

 

Płomień Polonia 

 

LKS 1908 Nędza 

 

 

3 

 

2 

Bronisław Kłosek (1),  

1 bramka samobójcza 

 

 

02.06.2013 

 

LKS 1908 Nędza 

 

 

Naprzód Czyżowice 

 

0 

 

3 

 

-------------------- 

 

09.06.2013 

 

Polonia Łaziska 

Rybnickie 

 

LKS 1908 Nędza 

 

 

2 

 

2 

 

Bronisław Kłosek, Szymon Cichecki 

 

12.06.2013 

 

LKS 1908 Nędza 

 

 

Górnik Pszów 

 

2 

 

1 

 

Bronisław Kłosek, Szymon Cichecki 

 

16.06.2013 

 

Dąb Gaszowice 

 

LKS 1908 Nędza 

 

 

1 

 

1 

 

Bronisław Kłosek   

Klasa A 

Grupa Racibórz 

 

18.05.2013   

 

LKS Tworków 

 

 

LKS Górki Śląskie 

 

3 

 

1 

 

Łukasz Pogoda 

 

25.05.2013    

 

LKS Górki Śląskie 

 

Czarni Nowa Wieś 

 

0 

 

3 

 

---------------------- 

 

30.05.2013 

 

Naprzód 37 

Krzyżkowice 

 

LKS Górki Śląskie 

 

4 

 

2 

 

Patryk Koźlik, Tomasz Zawada 

 

 

01.06.2013 

 

LKS Górki Śląskie 

 

Start Pietrowice Wielkie 

 

 

6 

 

2 

 

 

Mateusz Talik (4), Andrzej Buliński 

1 bramka samobójcza 

 

16.06.2013 

 

Wypoczynek Buków 

 

LKS Górki Śląskie 

 

3 

 

1 

 

Mateusz Talik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa C 

Grupa Racibórz 

I 

 

18.05.2013 

 

LKS Rudnik 

 

Sparta Babice 

 

5 

 

3 

 

Sebastian Ziętek (2), Marcin Andrzejak 

 

19.05.2013 

 

 

Sparta Babice 

Zgoda Zawada 

Książęca 

 

4 

 

5 

 

Sebastian Ziętek (2), Tomasz Kalus, Tomasz 

Nowak, Krzysztof Merkel 

 

26.05.2013     

 

LKS Grzegorzowice 

 

Zgoda Zawada 

Książęca 

 

2 

 

1 

 

Janusz Tomala 

 

25.05.2013     

 

Sparta Babice 

 

LKS Wojnowice 

 

 

1 

 

2 

 

Sebastian Ziętek 

 

09.06.2013  

 

 

KS Pietraszyn 

 

Sparta Babice 

 

6 

 

7 

 

Sebastian Ziętek (2), Tomasz Nowak (2), Paweł 

Hildebrand (2), Piotr Szyszka 

 

09.06.2013     

 

Zgoda Zawada 

Książęca 

 

LKS Adamowice 

 

3 

 

4 

 

Artur Brzóska (2), Przemysław Oczadły  

 

15.06.2013 

 

Sparta Babice 

 

LKS Jankowice 

 

3 

 

4 

 

Sebastian Ziętek, Paweł Hildebrand, Tomasz 

Nowak 

 

 

15.06.2013 

 

LKS II Studzienna 

 

Zgoda Zawada 

Książęca 

 

0 

 

3 

walkower 

 



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 700 do 1600 

wtorek, środa, czwartek: od 700 do 1500 

piątek: od 700 do 1400 

REDAKTOR NACZELNY: 
Klaudia Wystyrk-Gembalczyk 

redakcja@nedza.pl 

WSPÓŁPRACA: 

 K. Okręt 

NAKŁAD: 1.200 egzemplarzy 

Mój Tato 

Uczysz mnie patrzeć na świat 

Omijać świata kręte ścieżki 

Szeroko otwierasz me oczy 

Wprowadzasz na proste drogi 

Gdyby nie ty tato 

Nie wzniósłbym się tak wysoko 

Poznałem życia smaki 

Wiem, że prócz radości są i łzy 

Tak wiele pomagasz mi przeżyć 

Zawsze przy mnie stoisz 

Dom rodzinny to mój skarb 

A twe serce stoi otworem. 

        Eleonora Czekała 

 

 

 
Gorące życzenia dla wszystkich ojców śle Zarząd Koła Emerytów i 

Rencistów. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

SESJA W PIGUŁCE 

 29 kwietna 2013 roku na sesję Rady Gminy przybyło 14 radnych. Nieobecny był Jan Flut. Po informacji 

przedłożonej przez przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym oraz po złożeniu przez 

Wójta Gminy sprawozdania z wykonania podjętych uchwał i złożeniu informacji o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym rozpoczęto obrady.   

 Sesję otworzyła uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nędza wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 r. Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wszystkie komisje, a także 

Regionalna Izba Obrachunkowa wyraziły pozytywną opinię dotyczącą sprawozdania finansowego za 2012 r. 

 Kolejną uchwałą podjętą jednogłośnie, była uchwała w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy. 

Wójt Gminy podkreśliła, że przedłożony projekt wraz z statutem GOPS zawiera zapisy z poprzedniego statutu z uwzględnieniem 

zmian ustawowych. Jednogłośnie przyjęto również sprawozdanie z działalności GOPS za 2012 r. Bożena Polaczek – kierownik 

GOPS podkreśliła, że okres letni to czas w którym podopieczni realizują prace sezonowe. Najintensywniej prace wykonywane są 

jednak w okresie jesieni oraz w pierwszym kwartale. Na sesji podjęto także uchwałę w sprawie zatwierdzenia przez GOPS w 

Nędzy projektu systemowego na lata 2014-2015 pt: „Szansa - Program aktywnej integracji w Gminie Nędza”. Przedłożony 

projekt systemowy to kontynuacja lat poprzednich, przewidujący szkolenia oraz spotkania z doradcą zawodowym dla osób 

długotrwale pozostających bez pracy.  

         Obradom poddano również uchwałę w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn: „Kompleksowa rehabilitacja i terapia 

dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Nędza”. Wójt Gminy wyjaśniła, że program ten dotyczy rehabilitacji i terapii dzieci 

niepełnosprawnych, począwszy już od wieku niemowlęcego. Przyjęcie uchwały pozwoli na rozpoczęcie procedury przetargowej 

oraz ogłoszenie konkursu na świadczenie poszczególnych usług.  

      Jednogłośnie podjęta została uchwała dotycząca zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od 1 

czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. dla mieszkańców Gminy Nędza. Jak podkreślił  Marek Niewrzoł – prezes Przedsiębiorstwa 

Komunalnego ceny nie uległy zmianie.  

      Na sesji przyjęto również jednogłośnie uchwałę dotyczącą  zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Nędza. Wójt Gminy zaznaczyła, że wprowadzenie zmian wymuszone jest przede wszystkim transformacją przepisów 

ustawy o utrzymaniu czystości. 

       Radni wysłuchali również informacji skarbnik gminy Katarzyny Paszendy o zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Nędza, gdzie jednogłośnie uchwałę przyjęli. 

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

http://bip.nedza.pl/rada/sprawozdania.htm   

SIATKÓWKA W GMINIE NĘDZA 

11 maja 2013 roku na sali ZSEU w Rybniku odbył się Turniej Finałowy XIV edycji Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej Leon 

Internet. Nasza drużyna oczywiście brała w nim udział. O 17.00 wyszliśmy po raz ostatni w tym sezonie na ligowy mecz i zaczęliśmy 

bój o 5 miejsce w 1 Lidze z Beer Team Rybnik.          
 Byliśmy w składzie: Marek Kurczyk, Marcin Gonsior, Mateusz Skorupa, Łukasz Przybyła, Maciej Wroński (C), Piotr Gonsior, Mikołaj Tapper 

(L), Michał Kuśka, Łukasz Granieczny, Piotr Lazar, Sebastian Gabzdyl, Grzegorz Swoboda i Janusz Lazar.  Mecz toczył się do 2 wygranych setów. 

 Na początku gramy jak z nut. Celujemy zagrywką, znakomicie w bloku, skutecznie na kontrach (10-3, 11-4). Nagle…. wszystko "siada", 

przyjęcie, skuteczność – no jakby się ta machina zacięła (13-14). W pewnym momencie za Maćka wchodzi pod siatkę Michał. To była znakomita 

zmiana (16-15). Ale następne 3 punkty znów zdobywają Beer'y. Zaczęła się nerwowa końcówka. Przy stanie 27-26 atakują Beer'y, piłka ląduje w 

aucie, sędzia pokazuje koniec seta, cieszymy się, ale …. Łukasz Przybyła sportowo i w duchu fair play przyznaje się do dotknięcia piłki w bloku … 

wracamy na boisko, i … niestety seta 30-28 wygrywają nasi rywale. Nerwy, nerwy, nerwy, no i niestety nasze błędy, błędy, błędy.  

 Set drugi w miarę wyrównany, ale w końcówce Beer'y odskakują na 3 pkt i nie oddają zwycięstwa już do końca. Wygrywają seta 25-21 i 

cały mecz 2-0, zdobywając tym samym piąte miejsce w Lidze.         

 Tak, w ostatnim meczu sezonu musieliśmy uznać wyższość rywala, choć w sezonie dwukrotnie ich pokonaliśmy. Popełnialiśmy wiele 
niewymuszonych, własnych błędów. Poza początkiem meczu nie radziliśmy sobie ze skończeniem ataku w pierwszej akcji. Nie za dobrze graliśmy w 

obronie. Cóż, dziś lepsi byli rywale. Ostatecznie zmagania w tym sezonie kończymy na dobrym, szóstym miejscu. To najlepszy sezon w historii 

naszej drużyny. Dużym sukcesem VT Nędza było również wyróżnienie naszego atakującego Marcina Gonsiora. Marcin został wybrany najlepszym 

atakującym Ligi i … MVP CAŁEGO SEZONU !!! Marcin – szczere i serdeczne gratulacje. To był dobry wieczór dla naszej drużyny. Robiąc sobie 

wspólne zdjęcie po meczu nie zapomnieliśmy o naszym chorym koledze Tomku. Był z nami i jest z nami, a my z nim.    

 Teraz przed nami lato i odpoczynek, a od września … rusza kolejny sezon.      J.L 
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