
 Gazeta 

S A M O R Z Ą D O W A 

         ISSN 2081-0202 

GMINY NĘDZA 

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

 

OSP W NĘDZY WZBOGACIŁA SIĘ O NOWY SAMOCHÓD POŻARNICZY 

W dniu 14.10.2013r. o godz. 10.00 w Zakładzie Przedsiębiorstwa Specjalistycznego „Bocar” został przekazany 

nowy, średni samochód specjalny ratowniczo-gaśniczy Mercedes Benz z napędem 4x4 dla jednostki OSP w Nędzy. 

Przekazania dokonał generał brygadier Zbigniew Meres prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w 

Katowicach oraz  dyrektor Biura Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach Marian Indeka.  

Na przekazaniu byli obecni Wójt Gminy Anna Iskała, prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Leszek 

Pietrasz, prezes jednostki OSP Nędza Marek Kuśka i druh jednostki OSP Krzysztof Knura. 

Samochód został zakupiony ze środków pochodzących z różnych źródeł. Koszt całej inwestycji wyniósł 580 tysięcy 

złotych. Dotacja udzielona przez Gminę Nędza wyniosła 250 tysięcy złotych, natomiast pozostałą część kwoty 

potrzebnej do zakupu pojazdu pokryła  Komenda Główna PSP oraz Zarząd Wojewódzki ZOSP RP w Katowicach. 

Jest to bardzo nowoczesny samochód ratowniczo- gaśniczy, o mocy silnika 280KM. Ilość miejsc w kabinie dla 6 

osób (1+1+4). Jest to pierwszy i jedyny na terenie Gminy Nędza fabrycznie nowy samochód pożarniczy. Posiada 

zbiornik na wodę o pojemności 2500 litrów oraz zbiornik pianotwórczy na 250 litrów. Wyposażony jest w zestaw 

medyczny R1, zestaw średni techniczny (lukas), 4 

aparaty powietrzne, wysoko wydajną autopompę, 

klimatyzację, nawigację, kamerę cofania, ogrzewanie 

przedziału kierowcy oraz ogrzewaną autopompę, 

wysuwany maszt oświetleniowy z najaśnicami o mocy 

2x1000W, z przodu pojazdu wyciągarkę elektryczną o 

sile wyciągu minimum 8 ton z liną o długości 30 

metrów, działko wodno-pianowe. Zarząd jednostki OSP 

składa szczególne podziękowanie dla Wójta Gminy 

Anny Iskały, Rady Gminy, senatora Zbigniewa 

Meresa prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 

ZOSP RP w Katowicach, Pana generała w stanie 

spoczynku Piotra Buka sekretarza Zarządu 

Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach  

za pomoc w pozyskaniu środków finansowych.  

Uroczyste poświęcenie nowego samochodu 

pożarniczego w dniu 1 grudnia br. rozpocznie msza św. o godzinie 11.00 odprawiona w Kościele p.w. Matki Bożej 

Różańcowej w Nędzy.            (k.g) 
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OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY 

RODZICE ZWOLNIENI Z OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE 

Dnia 27 września 2013r. odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Gminy Nędza, na której to radni na wniosek Wójt Anny Iskały 

przyjęli uchwałę w sprawie zwolnienia z opłat za dodatkowe godziny spędzone przez dzieci w przedszkolach. Przywilej ten mógł 

zostać zrealizowany dzięki dotacji, którą otrzymała Gmina ze Skarbu Państwa. Brak opłat za dodatkowe godziny pobytu w 

przedszkolu obowiązuje od 15 października 2013r. Warto podkreślić, iż Gmina Nędza jest jedyną Gminą w powiecie raciborskim, 

na terenie której placówki przedszkolne nie pobierają od rodziców należności za pobyt dzieci w przedszkolach. 

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG 

W dniu 28 października zostało ogłoszone zamówienie na wykonanie usług sprzętowych zimowego utrzymania dróg na terenie 

Gminy Nędza w sezonie 2013-2014. Przedmiot zamówienia obejmuje trzy zadania. Zadanie pierwsze obejmuje ok. 25,1 km dróg, 

zadanie drugie ok. 8,2 km dróg natomiast zadanie trzecie ok. 17,8 km dróg. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa 

specyfikacja techniczna na wykonanie usług sprzętowych zimowego utrzymania dróg znajdująca się na stronie internetowej 

urzędu. Oferty należy składać do dnia 07.11.2013r. do godziny 9.00. 

KONTROLA W BIBLIOTECE NIC NIE WYKAZAŁA 

W związku ze specyficznymi doniesieniami, w czerwcu i lipcu br. w Bibliotece Publicznej w Nędzy została przeprowadzona 

kontrola Państwowej Inspekcji Pracy. Kontrolą objęto przestrzeganie wybranych zagadnień z zakresu prawnej ochrony pracy, 

nawiązania stosunku pracy i wynagrodzenie z pracę. W toku kontroli listy płac nie ustalono żadnych uchybień. W analizowanym 

okresie pracodawca naliczył i wypłacił  wynagrodzenia zasadnicze, dodatki stażowe oraz premie zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  

 

!!! UWAGA !!! 

Zgodnie z ustawą o odpadach, kto wbrew  zakazowi spala odpady poza spalarniami odpadów, podlega karze grzywny do 

5.000,00 zł. W związku z powyższym proszę o przestrzeganie prawa w tym zakresie i niespalanie odpadów w piecach domowych, 

ponieważ Gmina Nędza przyłącza się do ogólnopolskiej akcji i wszelkie przypadki spalania odpadów, niezgodnie z przepisami 

prawa będą podlegać karze. 

Podstawa prawna:  
Art. 71 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2010.185.1243): „Kto wbrew zakazowi termicznie przekształca 
odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.”  

Art. 1 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. 2010 .46.275): „Odpowiedzialności za wykroczenie 

podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod 

groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5.000,00 złotych lub nagany.”    Wójt Gminy Anna Iskała 

 
 

 
NOWA KAPLICZKA NA MAŁEJ NĘDZY 

Niedziela 13 października 2013 r. na pewno zapisze się w historii nędzańskiej parafii. 

Tego dnia została poświęcona odbudowana kapliczka w przysiółku Piła. Poświęcenia obiektu 

dokonali  ks. proboszcz Joachim Miksa i ks. rezydent Jacek Skorniewski.  

W wyniku wichury w nocy z 3 na 4 lipca ubiegłego roku kapliczka (zresztą w bardzo złym 

stanie) została poważnie uszkodzona i nie nadawała się do 

remontu. Mieszkańcy pobliskiej Małej Nędzy, władze 

samorządowe i sołtys Stefan Kurzydem, który wziął na 

siebie rolę koordynatora, postanowili obiekt odbudować. 

Kapliczka została wiernie zrekonstruowana. W miejsce 

znajdującej się wewnątrz do połowy lat 70-tych XX w. 

figurki z drewna przedstawiającej Matkę Boską z 

Dzieciątkiem na ręku depczącą smoka umieszczono nowo 

ufundowaną przez parafian figurkę Matki Boskiej Królowej 

Świata. Aby tradycji stało się zadość podczas uroczystości, 

tak jak dwieście lat temu, posadzono obok lipę jako drzewo 

wotywne. 

Wśród licznie zgromadzonych wiernych znalazły się także osoby, które były świadkami 

poświęcenia w kościele Matki Bożej Różańcowej w Nędzy w 1949 r. przez ówczesnego 

proboszcza ks. Jana Gonszczyka poprzedniej figurki, odnowionej staraniem Waleski 

Piechy. Wtedy to - jak wspominają Jadwiga Stroka i Hildegarda Popow - pan Józef 

Wolnik z panią Waleską Piechą bryczką przewieźli figurkę na uroczystość poświęcenia do kościoła w Nędzy. 

   PRO MEMORIA hominibus bonae voluntatis gratiae: Łukasz Adamczyk, Reinhold Czerny, Renata Długosz, Bartosz 

Kanci, Adam Kontny, Paweł Kontny, Stefan Kurzydem, Rafał Lincner, Bernard Niestrój, Ryszard Paprotny, Łukasz 

Pawliczek, Paweł Sinsch, Roman Sinsch, Jan Syc, Reinhold Złotoś.                   

 

Fot. https://www.facebook.com/media/set/?set=a.243790252443097.1073741882.176447882510668&type=1

 
(red.)



ZOSTAŃ POTENCJALNYM DAWCĄ SZPIKU 

SZANOWNI MIESZKAŃCY! 

Każdy z nas ma w sobie cząstkę, która napędza nas do pomocy innym. 17 listopada 2013 roku na terenie Urzędu Gminy Nędza 

każdy z nas otrzyma możliwość darmowego zarejestrowania się w bazie dawców szpiku. W Polsce co godzinę stawiana jest 

diagnoza – białaczka czyli nowotwór krwi. Spotkać, może to każdego z nas, niezależnie od wieku. Chorują ludzie dorośli, starsi 

jak i dzieci. Dla wielu pacjentów, jedyną szansą na wyzdrowienie jest przeszczep szpiku. Wokół tego zabiegu krąży wiele mitów 

wynikających przede wszystkim z niewiedzy. Większość osób, które chcą pomóc innym boi się, że ratując komuś życie, narażają 

swoje. Istnieje stereotyp związany z oddaniem szpiku kostnego. Duża strzykawka, zastrzyk w kręgosłup i paraliż. Tymczasem 

jest to nieprawda. Zostanie dawcą szpiku to jedyne bycie dawcą, które nie wiąże się z oddaniem czegoś kosztem nas samych. 

Ludzie, którzy chcą zostać dawcami szpiku, obawiają się, że będzie związane to z kosztami. Zarówno na etapie rejestracji, jak 

również na etapie pobrania komórek macierzystych, dawca nie ponosi żadnych kosztów. Zwracane są wszystkie koszty dojazdu 

do kliniki, ewentualnego pobytu w 

hotelu, koszty nieobecności w pracy, 

ewentualne koszty opieki nad dziećmi 

w czasie zabiegu, itp. Zapewne 

najważniejsza dla potencjalnych 

dawców jest informacja, jak to się 

wszystko odbywa. Otóż, rejestracja 

polega na pobraniu wymazu z policzka, 

co jest całkowicie bezbolesne. Od tego 

momentu nasze dane trafiają do bazy 

potencjalnych dawców. Następnie nie 

pozostaje nam nic innego, jak czekać 

na telefon z informacją, że jest pacjent, 

któremu możemy uratować życie, 

ponieważ jesteśmy jego genetycznym 

„bliźniakiem”.  

 Istnieją dwie metody pobrania. 

Stosowana w około 80% pobrań 

zarówno w Polsce, jak i na świecie to 

pobranie komórek macierzystych z krwi 

obwodowej. Druga, to pobranie szpiku 

z talerza kości biodrowej. O metodzie 

pobrania decyduje lekarz dokonujący 

przeszczepu u pacjenta. Pierwsza 

metoda wymagać będzie od nas, 

dawców, poświęcenia około 4 godzin, 

ponieważ tyle mniej więcej trwa zabieg. 

Po kilku godzinach odpoczynku 

możemy iść do domu. Druga metoda, 

czyli pobranie szpiku z talerza kości 

biodrowej wymaga już ok. 2- dniowego 

pobytu w szpitalu, ponieważ zabieg 

wykonywany jest w pełnym 

znieczuleniu.   

 Bardzo istotną informacją  jest 

również to, że dawcy są ubezpieczeni i 

to już w momencie dokonywania 

rejestracji. Podczas rejestracji każdy 

dawca jest ubezpieczony na kwotę 

50.000€, a w momencie zapytania o 

dawcę i uruchomienia procedury 

pobrania komórek macierzystych, bądź 

szpiku, każdy dawca ubezpieczony jest 

na kwotę 150. 000 €.       

 Mam nadzieję, że ten artykuł 

poszerzył Państwa wiedzę i pomoże 

Państwu w podjęciu decyzji o 

pozostaniu potencjalnym dawcą szpiku. 

Jak to potocznie mówią :    „ nie taki 

diabeł straszny”, dlatego nie bądźmy 

obojętni na potrzeby innych. Dajmy 

nadzieję i wiarę w lepsze jutro ! Gorąco 

zapraszam do udziału w akcji.            

            Karolina Pławecka 



NAGRODA ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY – PAŹDZIERNIK 2013 R. DLA PANI RÓŻY CHRUBASIK – 

WIELOLETNIEGO PRACOWNIKA ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W BABICACH 

ZA OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNE, WYCHOWAWCZE I OPIEKUŃCZE 

„Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem, jaki można dać dziecku – jest wykształcenie.” 

 

Pani Róża Chrubasik była nauczycielem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Babicach przez 

ponad 30 lat. Osiągała bardzo dobre wyniki w pracy dydaktycznej, o czym świadczą liczne 

osiągnięcia jej uczniów w olimpiadach i konkursach na szczeblu rejonowym i wojewódzkim. Te 

sukcesy zawdzięcza przede wszystkim systematycznej i wytrwałej pracy z uczniami. Pani Róża 

Chrubasik od września 2007 r. pełniła funkcję społecznego zastępcy dyrektora szkoły, była 

przewodniczącym zespołu ds. analizy wyników zewnętrznego sprawdzianu po kl. VI oraz 

sprawdzianów kompetencji, przewodniczącym zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej szkoły, 

opracowywała Szkolny Program Poprawy Efektów Kształcenia, była liderem WDN, 

koordynatorem szkoleń Rady Pedagogicznej, współorganizowała konkursy szkolne 

(Międzygminny Konkurs Ekologiczny, Szkolny Konkurs Matematyczny), koordynatorem 

konkursów: „Kangur” i „Olimpus”.  Rzetelnie realizowała zadania związane z powierzonym jej 

stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. 

Wspierała każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyła do własnego rozwoju osobowego. 

Prowadząc zajęcia dydaktyczne dostosowywała wymagania do możliwości psychofizycznych ucznia, zapewniała każdemu 

dziecku stały rozwój i osiąganie indywidualnych sukcesów. Stosowała aktywizujące metody w prowadzeniu zajęć 

dydaktycznych, monitorowała i analizowała niepowodzenia szkolne oraz trudności 

wychowawcze uczniów, systematycznie pracowała z uczniem zdolnym, osiągając w pracy 

z dzieckiem wysokie wyniki: rok szkolny  2012/2013 -  III miejsce w powiatowym 

konkursie matematycznym „Matematyka na 5”, VIII, XI miejsce w Ogólnopolskiej 

Olimpiadzie „Olimpus” – sesja zimowa – wyróżnienie, dyplom laureata; rok szkolny 

2011/2012 -  laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego „Matematyka z 

elementami przyrody” luty 2012; Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa „Olimpus”-

dyplom laureata VII miejsce; Konkurs Matematyczny „Kangur”- 8 miejsce w regionie; IV 

Powiatowy Konkurs Matematyczny – Mini Maraton Matematyczny marzec 2012- 3 

miejsce;  

rok szkolny 2010/2011 -  Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa „Olimpus”- dyplom 

laureata 9 miejsce; II Regionalny Konkurs Matematyczno – Angielski Maths is cool in 

English- 3 miejsce; Konkurs Matematyczny „Kangur” marzec 2011- 4 wyróżnienia, 

Międzyszkolny Konkurs „Sudoku” marzec 2011- 3 miejsce; 

rok szkolny 2009/2010 - Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa „Olimpus”- dyplom laureata 5 i 8 miejsce; Konkurs 

Matematyczny „Kangur” marzec 2010- 2 wyróżnienia II stopnia; 

rok szkolny 2008/2009 - Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa „Olimpus”- dyplom laureata III miejsce. 

 Zajęcia prowadzone przez nauczyciela były poprawne merytorycznie i metodycznie, tj. język pojęć i sposób komunikowania 

się z uczniem był adekwatny do możliwości uczniów, zastosowane metody pracy sprzyjały stwarzaniu sytuacji edukacyjnych 

mobilizujących uczniów do indywidualnego zaangażowania się w proces uczenia się, podczas zajęć utrzymywała ład i 

porządek oraz atmosferę sprzyjającą efektywnej pracy, formułowanie poleceń, zadawanie pytań oraz udzielanie uczniom 

bieżącej informacji zwrotnej sprzyjało dynamice procesu nauczania i uczenia się. 

 Nauczycielka zachęcała uczniów do uczenia się i pobudzała ich inicjatywę, tj. systematycznie oceniała wyniki uczenia się 

uczniów zgodnie z WSO, stawiała uczniom wymagania na górnej granicy ich potencjalnych możliwości, uczniowie chętnie i 

otwarcie zadawali nauczycielowi pytania, prosili o pomoc w pokonaniu trudności,  pracowali w zespołach nad rozwiązaniem 

wybranych problemów. 

 Nauczycielka wspomagała wszechstronny rozwój ucznia, uwzględniając jego możliwości i potrzeby, tj. potrafiła 

zdiagnozować indywidualny styl uczenia się oraz bariery i optymalne możliwości rozwojowe poszczególnych uczniów, 

interweniowała lub wspierała rodziców w procesie podejmowania decyzji związanych ze specyficznymi potrzebami uczniów, 

indywidualizowała zadania oraz poziom oczekiwań w zależności od możliwości ucznia, rozpoznawała zainteresowania i 

potrzeby  uczniów, wspierała i pobudzała je podczas zajęć. 

 Pani Róża wykazywała zaangażowanie w życie szkoły, tj. uczestniczyła w analizowaniu i rozwiązywaniu pojawiających 

się problemów wychowawczych, edukacyjnych, organizacyjnych i opiekuńczych, realizowała zadania wynikające z programu 

wychowawczego szkoły, programu rozwoju szkoły, programu profilaktyki szkoły, innych programów przyjętych do realizacji, 

podejmowała działania pozalekcyjne na rzecz szkoły, klasy, grupy uczniów, współdziała z innymi nauczycielami, rodzicami i 

dyrektorem szkoły, aktywnie pracowała w zespołach przedmiotowych, była skłonna do współpracy z innymi nauczycielami 

oraz do niesienia pomocy początkującym nauczycielom, wspólnie z rodzicami podejmowała istotne działania wspierające 

rozwój szkoły. 

 Przestrzegała porządku pracy, tj. w pełni wykorzystywała czas lekcji i osiągała założone cele operacyjne, przestrzegała 

ustalonych terminów oraz codziennego planu pracy szkoły, realizowała wyznaczone dodatkowe zadania zgodnie z przyjętym 

harmonogramem, dbała o właściwe stosunki interpersonalne w gronie nauczycielskim. 

  Była zawsze otwarta na propozycje i potrzeby uczniów, upowszechniała swoje osiągnięcia, dzieliła się wiedzą i 

doświadczeniem z innymi nauczycielami, dawała przykład wzorowej pracy nauczycielskiej, dbała o swój permanentny rozwój 

zawodowy i osobowościowy. 

Pani Róża Chrubasik cieszy się dużym uznaniem i szacunkiem wśród uczniów i pracowników szkoły. 

        W podzięce za trud włożony w edukację dzieci - samych radości, zdrowia i uśmiechu życzą: dyrektor szkoły, 

nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie, dzieci przedszkolne.       ZSP w Babicach, dyrektor Hanna Kowalska 



Z ŻYCIA GMINY

 
GODKA NASZYCH OJCÓW 

Piękna nasza mowa śląska jest nieodłączną częścią 

pochodzenia i tożsamości ludzi  tego regionu. Jest nadal obecna wśród 

osób starszego pokolenia, natomiast dzieci w wieku szkolnym  bardzo 

często jej nie znają. Aby ocalić od zapomnienia "godkę naszych ojców", 

filia biblioteczna w Zawadzie Książęcej przeprowadziła konkurs dla 

dzieci  ze znajomości gwary śląskiej, którą posługują się najstarsi 

mieszkańcy naszych wiosek. W konkursie brało udział 20 czytelników w 

wieku od 10 do 13 lat. Laureatami konkursu  zostali :  Michaela 

Niemiec, Julia Stanek, Kinga Brzoska, Marian Błaszczok i Laura 

Błaszczok. 

  Każdy z wyróżnionych znawców  "godki naszych ojców" 

otrzymał jako nagrodę ciekawy przewodnik po Śląsku. 

Laureatom gratulujemy, a zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia 

wystawy pt."Najpiękniejsze śląskie słowa" 

  Filia Biblioteczna w Zawadzie Ks., Małgorzata Franica-Skwierczyńska 

 
KOBIETY AKTYWNE W TRASIE 
 W dniach 11-13 października odbyła się 3-dniowa wycieczka kobiet aktywnych i 

ich rodzin – tym razem do Białki Tatrzańskiej oraz Zakopanego. 

 Pierwszym miejscem postoju w drodze do celu były Wadowice. Oprócz 

modlitwy w mieście papieskim wszyscy mogli posmakować kremówek papieskich. 

Kolejnym etapem wycieczki były odwiedziny Białki Tatrzańskiej, wsi podhalańskiej, 

która obecnie jest jedną z najatrakcyjniejszych miejscowości górskich w Polsce. Do 

głównych atrakcji tejże miejscowości zaliczyć można koleje linowe, wyciągi narciarskie, 

jak również baseny termalne. Ponadto wieś charakteryzują malownicze widoki 

przepięknej górskiej przyrody. Tak też kobiety aktywne odwiedziły tutejsze termy, które 

swym niezwykłym wnętrzem zachęcały do aktywnego wypoczynku i relaksu, a 

jednocześnie dały możliwość obcowania z naturą oraz korzystania z dobroczynnych i 

leczniczych właściwości termalnej wody. Następną atrakcją, z jakiej skorzystało 

stowarzyszenie kobiet aktywnych była wycieczka  zaprzęgami konnymi wzdłuż rzeki 

Białki (dopływu Dunajca), zaś pod koniec dnia atmosferę rozgrzewała i rozbawiała 

kapela góralska, przygrywając piękne melodie. Kolejny dzień to już wyprawa do 

Zakopanego. Miasto znane wszystkim, cechuje się szczególnie szeregiem licznych 

atrakcji turystycznych oraz możliwościami spędzania czasu 

wolnego. Dzięki 

sprzyjającej pogodzie 

kobiety aktywne wraz z 

rodzinami wybrały się 

na jedną z nich, na 

górę zwaną 

Gubałówką. Można się 

tam udać kolejką 

linowo-terenową, która 

znacznie przyspiesza dotarcie do celu oraz pieszo. Z Gubałówki, szczytu o wysokości 

1126 m. n.p.m., widać skocznię narciarską Wielką Krokiew, Giewont, ale również 

można podziwiać panoramę miasta Zakopane, czy piękne pasma Tatr. Na 

szczycie Gubałówki można się spotkać z bogatym zapleczem gastronomicznym, 

stoiskami z pamiątkami i innymi atrakcjami typu „zdjęcie z niedźwiedziem” które 

sprawiają, iż wrażenia z wyprawy pozostają niezapomniane. Wycieczkowicze 

odwiedzili także Wielką Krokiew, skocznię imienia Stanisława Marusarza. Jest ona 

największą spośród wszystkich zakopiańskich skoczni narciarskich.   

 13 października o godz. 16.00 kobiety aktywne w związku z 

obchodzonymi dniami papieskimi udały się na przemarsz z procesją konną. 

Uczestnicy procesji nieśli ze sobą papieskie flagi, oddające cześć pamięci papieża 

Jana Pawła II. 

 Podsumowując tegoroczną jesienną wyprawę 

w góry kobiety aktywne wraz ze swymi rodzinami 

przyznały, iż była to wycieczka pełna wrażeń, 

równocześnie zaznaczając, że każda pora roku ma 

swoje uroki. Zachęcały również wszystkich do 

odwiedzenia tych miejsc i aktywnego spędzania czasu 

wolnego.     (k.g) 



SPOTKANIE Z NIEPEŁNOSPRAWNYMI 

 W niedzielę 20.10.2013r. odbyło się czwarte spotkanie 

zorganizowane przez Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych z osobami 

niepełnosprawnymi. Spotkanie miało na celu zintegrowanie rodziców, ich 

dzieci oraz zachęcanie do dzielenia się własnymi doświadczeniami, 

spotykającymi ich w życiu codziennym. Zapoczątkowała je część artystyczna, 

przygotowana przez przedszkolaków z Nędzy. W programie wzięło udział 14 

dzieci wraz z rodzicami. Program artystyczny dotyczył tematyki nadchodzącej 

jesieni, zaś na zakończenie występu dzieci 

zaśpiewały piosenkę o krasnoludkach. 

Uroczystość przebiegała w bardzo miłej 

atmosferze, każdy otrzymał smakowity 

poczęstunek, a w podzięce za piękny występ, 

każde dziecko mogło sobie wybrać upominek 

dla siebie. Były to różnego rodzaju maskotki, 

gry, książki, okulary itp. Dodatkowo każdy 

został poczęstowany ciepłym posiłkiem, a dla 

wytworzenia przyjaznego nastroju przygrywała 

również muzyka. Na koniec przyjaznego 

spotkania odbyło się sprzątanie sali. Wszystkie dzieci otrzymały jeszcze paczkę zawierającą owoce, jak i słodycze przygotowane 

przez Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych. Rodzice chętnie brali udział w rozmowach na wszelakie tematy poruszane na spotkaniu. 

Wyrażając swoje zadowolenie, wszyscy uczestnicy wraz z organizatorami przyznali, iż warto organizować tego rodzaju spotkania 

z dziećmi i rodzicami, gdyż wspólna rozmowa jest bardzo ważna w budowaniu relacji międzyludzkich.           (j.t) 

 

II INTERDYCYPLINARNY FESTIWAL KULTURY I SZTUKI JAPONII  W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W NĘDZY 

 W dniach od 12 do 20 października 2013 r.  w ramach II Interdyscyplinarnego Festiwalu Kultury i Sztuki Japonii Gminna 

Biblioteka Publiczna w Nędzy przygotowała wystawę pt. „Japonia i jej niezwykłe tajemnice”, której tematem przewodnim była 

historia, kultura i sztuka Japonii. W dniu 17 października 2013 r. również w 

ramach festiwalu, biblioteka gościła zaprzyjaźnione przedszkolaki z Przedszkola 

w Nędzy. Dzieci chętnie wysłuchały przygotowanych na  tą niezwykłą 

okoliczność bajek japońskich, m. in. o dwóch górach – Fudzi-san i Tsukuba-

jama. Książki w języku japońskim dostarczone przez naszych czytelników 

okazały się dla dzieci wspaniałą atrakcją oraz trudną próbą zmierzenia się z ich 

czytaniem. Następnie najmłodsi z wielką pasją i zaangażowaniem uczestniczyli 

w warsztatach plastycznych, które odbyły się pod hasłem „Nasi przyjaciele z 

Japonii”. Powstały kolorowe i przestrzenne postacie mieszkańców Kraju 

Kwitnącej Wiśni. Przewodniczką w tym dniu w stroju japońskim była dyrektor 

książnicy w Nędzy. Zapraszamy na stronę internetową biblioteki 

wwww.bibliotekanedza.blogspot.com na relację z naszej podróży po Japonii. 

  GBP w Nędzy, Iwona Czorny 

 

FOTOGRAFIA – SPOSOBEM NA ZATRZYMANIE CZASU I CHWILI 

Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do odwiedzenia w dniach od 24 

października do 22 listopada 2013 r. naszej placówki, mieszczącej się przy ul. Strażackiej 2, w której będzie można podziwiać 

piękną pasję fotografowania autorstwa Pani Eleonory Czekały. Na wystawę fotograficzną pt. Uroki nieba – widok z mojego 

okna, zapraszamy w godzinach otwarcia książnicy!       GBP w Nędzy, Iwona Czorny 

 

„NUTA ZADUMY” W GMINNYM CENTRUM KULTURY W NĘDZY  

Gminne Centrum Kultury w Nędzy zaprasza na wieczór „Nuta zadumy”. Dnia 08.11.2013 o godzinie 17.00 w GCK 

odbędzie się wystawa fotografii studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. Wystawa będzie nastrojowa, 

emocjonalna i nawiązująca do tematu zaduszek. Autorami zdjęć są członkowie koła fotograficznego FOTON, które istnieje od 16 

grudnia 2005 roku. W tej chwili FOTON tworzą studenci edukacji artystycznej, absolwenci, członkowie honorowi, nie będący 

studentami tego kierunku, jak również miłośnicy koła spoza uczelni. FOTON jest otwarty nie tylko dla studentów, ale także dla 

wszystkich osób zainteresowanych z zewnątrz. Jeżeli jesteś fanem aparatu i interesujesz się fotografią, przyjdź na wernisaż! 

Towarzyszyć wystawie fotografii będzie Grzegorz Zimałka – twórca tekstów i muzyki wielu utworów. Wyruszył w 

podróż do krajów Beneluxu, gdzie grał na ulicach Belgii, Holandii i Luksemburga. Podczas jednego z ulicznych koncertów, 

występem zainteresował się Jean Jaminion - menadżer Teatru im. Ivonne Lex. Podsumowaniem działalności grupy, była 

rejestracja utworów w Polskim Radiu Katowice, które później ukazały się na kasecie. 

Z biegiem czasu powstał zespół  „Perspektywa Okolicy” w składzie: Grzegorz Zimałka – gitara i śpiew, Janusz Ciechanowski 

– gitara elektryczna oraz Leszek Prędkiewicz – gitara basowa. Zespół wystąpił m.in. w Koncercie pt. „Inni” wraz z 

Grzegorzem Turnałem, Mirosławem Czyżykiewiczem, Jagodą Nają i Janem Kondrakiem. W późniejszym czasie z 

zespołem współpracowali również: Jacek Folęga – git. bas, klawisze, Andrzej Jaroniak- git.bas. i Adam Łabędzki – 

didgeridoo. Owocem tej twórczości było wydanie płyty CD pt. „Wg.ląd”. Jeden z utworów, pt. „Sztućce z przed weselnego obiadu” 

znalazł się na składankowej płycie „Plaga Rocka” wydanej przez wydawnictwo „Estrada i Studio”. W 2007 r. zespół zawiesił 

działalność. Po latach przerwy Grzegorz Zimałka wznowił działalność i stworzył solowy projekt, zawarty w programie pt. „Z 

przymrużenia myśli”.  

GCK w Nędzy, Julia Parzonka 



Z ŻYCIA GMINNYCH SZKÓŁ 

  

PRACOWITY WRZESIEŃ W PRZEDSZKOLU W NĘDZY  
  W dniach od 19 do 20 września w grupach starszych czyli u „Kotków” i 

„Myszek” odbyła się akcja ekologiczna „SPRZĄTANIE ŚWIATA 2013”. Dzieci 

ubrane w ochronne  rękawiczki i zaopatrzone w worki foliowe zabrały się za 

sprzątanie świata. Jedna grupa porządkowała ogród, a druga okolice 

przedszkola. Nazbierane śmieci dzieci wrzuciły do kontenera, na który czekała 

już śmieciarka. Dzieci z zainteresowaniem przyglądały się, jak śmieci znikają w 

środku śmieciarki. Była to bardzo pouczająca i wyczerpująca akcja.  

 

20 września po raz pierwszy w  Przedszkolu  w Nędzy odbyły się 

obchody Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka. Dzieciaki miały prawdziwe 

święto i czuły się z tego powodu bardzo zadowolone. W tym dniu 

nauczycielki przygotowały szereg atrakcji dla dzieci, między innymi 

przedszkolaki spędziły czas na zabawie i tańcach przy muzyce. 

Niespodzianką w każdej grupie był tajemniczy wór, w którym dzieci 

znalazły nowe zabawki . Radości nie było końca. Na pewno ten dzień 

pozostanie w pamięci przedszkolaków. 

 

30 września dzieci z Przedszkola w Nędzy obchodziły „Dzień 

Chłopaka”. Dziewczynki  w każdej grupie były pięknie ubrane i miały 

przygotowane niespodzianki dla swoich kolegów z grupy. Chłopcy zaś 

z dumą przyjmowali życzenia i drobne upominki  od swoich koleżanek 

i pań z przedszkola. 

Przedszkole w Nędzy ,Teresa Augustyn 

 

 

AKADEMIA Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ 

14 października obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej. Z tej 

okazji uczniowie, przedszkolaki, nauczyciele i wszyscy pracownicy 

ZSP w Górkach Śl. wzięli 

udział w mszy św., a 

następnie udali się do 

szkoły na akademię. 

Uczniowie i przedszkolaki 

przygotowali piosenki wierszyki oraz podziękowania dla nauczycieli i pracowników 

szkoły i przedszkola, również Pani dyrektor wręczając nagrody dyrektora wyraziła 

swoje zadowolenie z pracy nauczycieli i pracowników ZSP.   

     ZSP Górki Śląskie, Monika Nielaba 

PASOWANIE NA UCZNIA 

Dnia 14 października 2013 roku w ZSP w Zawadzie Książęcej odbyły się 

uroczystości związane z pasowaniem na ucznia oraz Świętem Edukacji 

Narodowej. W uroczystej akademii wzięli udział rodzice , nauczyciele  oraz 

cała społeczność szkolna. Uczniowie klasy pierwszej przedstawili program 

artystyczny oraz przeszli pomyślnie próbę „prawdziwego ucznia”, wykazali 

się wiedzą o ruchu drogowym, znajomością przyrody i zasadami dobrego 

zachowania się w szkole. Po pomyślnie zaliczonych „egzaminach’’ nastąpiło 

uroczyste ślubowanie. 

Ponadto  uczniowie klasy 

drugiej i trzeciej z okazji 

Święta Edukacji Narodowej 

przygotowali wierszyki 

oraz życzenia dla nauczycieli.                                           

ZSP Zawada Ks., D. Zając 

 

DZIEŃ CHŁOPAKA  
Dnia 30 września 2013 

roku w ZSP w Zawadzie 

Książęcej odbył się uroczysty 

apel z okazji Dnia Chłopaka. 

Specjalnie na tę uroczystość 

dziewczynki przygotowały 

program artystyczny oraz laurki wraz z niespodzianką. Chłopcy dostali również 

ozdobne, kolorowe ordery. Po złożeniu życzeń oraz wykonaniu pamiątkowych zdjęć 

wszystkie dzieci zostały poczęstowane słodyczami.      

      ZSP Zawada Ks., D. Zając                                                                                                         



ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA 
Początek października upłynął w Przedszkolu w Nędzy pod 

znakiem – Pieczonego Kartofelka”. Obchody rozpoczęły nasze 

najmłodsze „Motylki”, które świętowały 1 października, natomiast 2 

października ziemniaczane stroje założyły dzieci starszych grup. Poza 

występami artystycznymi nie brakowało zabaw i konkursów. W roli 

głównej oczywiście wystąpił nasz poczciwy ziemniak. Wybrano pary 

książęce i królewskie na każdej z uroczystości. W grupie „Motylków” 

koronowano księżniczkę Martynkę Adamczyk i księcia Natana Syrnik 

oraz królową p. Anię Syrnik , królem natomiast został p. Tomek 

Adamczyk.  

U „Biedronek” parą książęcą zostali: Helenka Gawron i Oktawian 

Dąbrowski a parą królewską p. Krzysztof Siudy i p. Elwira Wolny. 

Wśród „Myszek” i „Kotków” księżniczką została Blanka Mrohs a 

księciem Sebastian Siudy. Królową wśród mam została p. Danusia Cieślik, a królem wybrany z grona tatusiów p. Wojtek 

Ruchała.                                                                                                                               

Po konkursach i zabawach rodzice i goście zaproszeni zostali do degustacji ziemniaczanych przysmaków oraz do 

wspólnego biesiadowania przy ognisku, w którym piekły się kartofelki. 

Wielką niespodziankę sprawiła Pani Wójt Anna Iskała, która również przybyła na nasze święto i ogłosiła radosną 

wiadomość: przedszkola w Gminie Nędza będą bezpłatne, a rodzice będą płacić tylko za wyżywienie dzieci! To fantastyczna 

wiadomość nie tylko dla dzieci ale przede wszystkim dla rodziców!   Przedszkole w Nędzy, Małgorzata Procek 

 

 

ODWIEDZINY SZKÓŁKI KONTENEROWEJ 

Dnia 3 października 2013 roku odbyła się wycieczka do Szkółki 

Kontenerowej w Nędzy uczniów klas I – III Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Zawadzie Książęcej. Na początku uczniowie obejrzeli prezentację 

multimedialną, której tematem było, m.in.: życie roślin i zwierząt w lasach; 

odgłosy zwierząt: ptaków i ssaków; rozpoznawanie roślin należących do 

poszczególnych 

warstw lasu. 

Zwiedzanie szkółki 

oraz rozmowa z 

leśnikiem była 

bardzo ciekawa. 

Uczniowie poznali 

zasady 

funkcjonowania szkółki i wykorzystania wyhodowanych sadzonek w 

powstawaniu nowych obszarów leśnych. Podsumowaniem wycieczki było 

ognisko, przy którym dzieci piekły kiełbaski. Wszyscy uczniowie byli 

bardzo zadowoleni, a zdobytą wiedzę wykorzystają na zajęciach z 

przyrody.                                       ZSP Zawada Ks., D. Zając 

 

 

 

 

22 PAŹDZIERNIK – ŚWIĘTO SZKOŁY ORAZ PASOWANIE NA 

UCZNIA 

Z okazji święta szkoły wspominamy naszego patrona 

błogosławionego Jana Pawła II. Akademia z tej okazji rozpoczęła 

prezentacja o Janie Pawle II – przedstawiając kluczowe momenty 

jego pontyfikatu. Uczniowie odśpiewali hymn szkół pod patronatem 

Jana Pawła 

II oraz znaną 

pieśń 

„Barka”. 

Druga część 

akademii to 

pasowanie 

na ucznia 

klasy pierwszej, w trakcie której 

uczniowie zaprezentowali piosenki i 

wierszyki, a pierwszoklasiści wraz z 

rodzicami przystąpili do ślubowania.                      

ZSP  Górki Śląskie, Monika Nielaba 
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PRZEKAŻ SWÓJ 1% PODATKU DLA UKS "ZRYW" PRZY ZSG 
W NĘDZY 

Od maja 2013 roku Uczniowski Klub Sportowy "Zryw" 

przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Nędzy uzyskał status 

organizacji pożytku publicznego poprzez wpis do Krajowego 

Rejestru Sadowego, co za tym idzie każda osoba przy 

rozliczaniu się z fiskusem będzie mogła przekazać 1% swojego 

podatku. Całą pracą "papierkową" czyli liczną dokumentację i 

korespondencję , która trwała ponad pół roku z sądem w 

Gliwicach wykonali : Sylwester Bobrzik i Elwira Krentosz.  

Zarząd UKS "Zryw" zachęca wszystkich mieszkańców naszej 

Gminy i nie tylko do przekazania symbolicznego 1% podatku. Za 

uzyskaną kwotę planuje zakup sprzętu sportowego, organizację 

wyjazdów na basen oraz lodowisko. Nr KRS: 0000462552 .             

Powyższy nr KRS można odczytać z głównej strony ZSG, 

www.zsgnedza.szkolnastrona.pl.                    Sylwester Bobrzik                                                     

 

Szczebel 

rozgrywek 

 

 

Data 

 

Przeciwnicy 

 

Wynik 

 

Strzelcy bramek dla zespołów z 

Gminy Nędza 

 

 

 

V liga 

okręgowa 

K-ce III 

28.09.2013 LKS 1908 

Nędza 

 

Polonia 

Marklowice 

0 1 - 

05.10.2013 Naprzód Syrynia 

 

LKS 1908 

Nędza 

1 2 Tomasz Wolski, Mariusz Frydryk 

13.10.2013 LKS 1908 

Nędza 

Granica 

Ruptawa 

(Racibórz) 

2 6 Patryk Kornas, Artur Potaczek 

20.10.2013 LKS Studzienna 

(Racibórz) 

LKS 1908 

Nędza 

1 4 Mariusz Kalus (2), Dawid Prekaniak, 

Adrian Ciechecki 

Klasa B 

Grupa 

Racibórz 

22.09.2013 Przyszłość II 

Rogów 

LKS Górki 

Śląskie 

2 1 bramka samobójcza 

29.09.2013 LKS Górki 

Śląskie 

 

LKS Tworków 5 0 Michał Rusok (2), Patryk Koźlik (2), 

Adrian Czogała 

06.10.2013 Płonia Racibórz LKS Górki 

Śląskie 

2 1 Michał Rusok 

12.10.2013 LKS Górki 

Śląskie 

Płomień Kobyla 1 1 Damian Tomiczek 

20.10.2013 Dąb II Gaszowice LKS Górki 

Śląskie 

0 1 Łukasz Pogoda 

 

 

 

 

Klasa C 

Grupa 

Racibórz II 

28.09.2013 LKS Sparta 

Babice 

Strzelec 

Rzuchów 

0 7 -  

28.09.2013 LKS Jankowice LKS Zgoda 

Zawada Ks. 

3 5 Piotr Niestrój (2), Wełniak Marcin (2), 

Artur Brzoska   

06.10.2013 LKS Zgoda 

Zawada Ks. 

LKS Dzimierz 8 2 Artur Brzoska (4), Piotr Niestrój (2), 

Leszek Floriańczyk, Łukasz Urbas 

06.10.2013 LKS Adamowice LKS Sparta 

Babice 

2 1 Tomasz Kalus 

12.10.2013 LKS Dzimierz LKS Sparta 

Babice 

3 0 - 

13.10.2013 LKS Zgoda 

Zawada Ks. 

LKS Pstrążna 2 0 Artur Brzoska 

20.10.2013 LKS 

Grzegorzowice 

LKS Zgoda 

Zawada Ks. 

1 5 Artur Brzoska (2), Łukasz Urbas, 

Janusz Tomala, Leszek Floriańczyk 

19.10.2013 LKS Sparta 

Babice 

LKS Rudnik 1 3 Paweł Hidebrand 



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: 

Klaudia Wystyrk-Gembalczyk 

redakcja@nedza.pl 

WSPÓŁPRACA: 
K. Okręt 

NAKŁAD: 1.200 egzemplarzy 

„LISTOPADOWY DZIEŃ” 

Rzeka tęsknoty gdzieś płynie 
Modra woda niesie me łzy 
Czemu nie ma tu was 
Tyle chciałam powiedzieć 
 
Chryzantemy lśnią w wazonie 
Znicz wolniutko mruga 
Opada pożółkły liść 
Powoli opada na mogiłę 
 
Wracam myślami w głąb 
Widzę tych co mnie kochali 
Zadaję sobie pytanie 
Czy tak musiało być? 
 
Mgła otula okolicę 
Liść jesienny znów opada  
A z nim moje łzy 
Wciąż szukam odpowiedzi 
 
 

Eleonora Czekała 

 

ODDAJ KREW 

Kolejna akcja honorowego oddawania krwi organizowana przez Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża  z 

Nędzy planowana jest na 24 listopada br. od godz. 900 do godz.1300. Akcja zostanie zorganizowana na placu przy Urzędzie Gminy w 

Nędzy. Należy pamiętać, że każdy kto chce zostać krwiodawcą, musi mieć ukończone 18 lat i podczas akcji posiadać ze sobą ważny 

dokument tożsamości. Na początku wypełnia formularz, a potem przechodzi badania lekarskie i tylko za zgodą lekarza może zostać 

pobrana krew. 

DZIEŃ SENIORA W KOLE EMERYTÓW 
 

22 października członkowie koła spotkali 

się z okazji Dnia Seniora. Swoją obecnością 

zaszczycili nas Pani Wójt Anna Iskała oraz sołtys 

Nędzy Pan Stefan Kurzydem składając gorące 

życzenia. Gośćmi byli również przedstawiciele 

Zarządu Powiatowego Emerytów i Rencistów Pani 

Krystyna Loch i Danuta Stogiewicz oraz 

przedstawicielka koła w Babicach Pani Elżbieta 

Michalska i Pani Urszula Kocur. Krótkim autorskim wierszem powitała zebranych przewodnicząca Eleonora Czekała. 

Symboliczną różę wręczono osobom, które obchodziły w roku 2013 okrągłe urodziny. Podziwiano również wystawę fotograficzną 

autorstwa Eleonory Czekała pt. „Uroki nieba – widok z mojego okna”. Imprezę uświetnił występ śpiewającego małżeństwa 

Ludwiki i Czesława Górskich, byłych paroletnich mieszkańców Nędzy. Wszystkim dopisywały wyśmienite humory. Zabawa 

trwała do późna.            Eleonora Czekała 

 

 

 

SYSTEM POZYSKIWANIA OFERT PRACY 

 Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu mając na uwadze potrzebę współpracy z pracodawcami z terenu działania 

tutejszego urzędu w zakresie pozyskiwania ofert pracy uruchomił „System Pozyskiwania Ofert Pracy” – SPOP. 

 Nowa usługa jest bezpłatna i ma na celu skrócenie czasu składania ofert oraz oczekiwania na skierowanie do pracy 

odpowiedniego kandydata.  

System Pozyskiwania Ofert Pracy wyróżnia się tym, że co miesiąc do właścicieli firm z powiatu raciborskiego drogą elektroniczną 

są przesyłane informacje przypominające o możliwości składania ofert pracy.  

 Aktualnie w newslatterze tutejszego urzędu pracy znajduje się 650 pracodawców. Od początku funkcjonowania SPOP do 

chwili obecnej zostało zgłoszonych tą drogą 125 krajowych ofert pracy. System umożliwił dotarcie do pracodawców z oddalonych 

gmin powiatu raciborskiego, którzy wcześniej nie współpracowali z tut. urzędem pracy. 

 Dużym atutem powstałego systemu jest to, że raz zalogowani pracodawcy na stałe mogą wpisać się do bazy i nie muszą 

przy zgłaszaniu kolejnej oferty pracy wypełniać wszystkich danych formularzu „Krajowej Oferty Pracy”, wpisują jedynie nazwę 

firmy, NIP oraz dane, które uległy zmianie i wymagają aktualizacji.  

 Aby „SPOP” był jeszcze bardziej widoczny i dostępny dla pracodawców, na głównej stronie internetowej tutejszego 

urzędu zamieszczony został baner. Po kliknięciu w baner pracodawca jest automatycznie przekierowany do formularza 

zgłoszeniowego krajowej oferty pracy.  

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy wystosował pisma do wójtów i burmistrzów z prośbą o zamieszczenie na swoich stronach 

internetowych linku o nazwie SPOP PUP Racibórz celem umożliwienia pracodawcom złożenia oferty on-line.  

                                  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, Mirosław Ruszkiewicz  
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