
W nocy z 29 na 30 listopada 2013 roku nieznany Zespół Redakcyjny na terenie całej gminy roznosił 

egzemplarze gazetki, w wymiarze karty A4, pod bardzo wymownym tytułem „Co z tą Gminą?”. 

Szkoda tylko, że gazetka ta nie zawierała żadnej prawdy, wówczas mogłaby być roznoszona w dzień, 

pamiętając, że prawda światła się nie boi. 

Redakcja „Gazety Samorządowej” śle nieznanemu Zespołowi Redakcyjnemu „Gazetki”, przesłanie 

zawarte w czwartej zwrotce pieśni adwentowej Spuście nam … 

 … Precz odtąd, dzieła niecnoty 

Wylęgnione wśród ciemnoty, 

Niech każdy z nas w przyszłości 

Zbroję wdzieje światłości. 

Natomiast tym , którzy nie mogą pogodzić się z faktem, iż Gimnazjum w Nędzy jest zarządzane 

profesjonalnie, redakcja dedykuje myśl Ryszarda Kapuścińskiego : 

Dramatem osób wybitnych jest to , że drażnią miernoty.  
(red.) 
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Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia 

niosą ze sobą wiele radości 

oraz refleksji dotyczących 

minionego okresu i planów 

na nadchodzący Nowy Rok. 

W tych wyjątkowych dniach 

chcemy Państwu życzyć 

wiele zadowolenia i sukcesów 

z podjętych wyzwań. 
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OGŁOSZENIA WÓJTA 

 
POWIATOWY ZESPÓŁ DORADZTWA ROLNICZEGO W RACIBORZU 
Doradca rolniczy Krystyna Hesek 

Prowadzi zapisy na: 
- szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin, 

- szkolenie BHP,  
- szkolenie informacyjne (zmiany KRUS, PIORIN, ARiMR), 
- kurs kombajnistów.      
 Wszystkie ww kursy zakończą się wydaniem zaświadczeń. Zapisy pod numerem telefonu 507 423 695. 

 

 

 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH – I PÓŁROCZE 2014 ROKU 

 

odpady zmieszane ( w czarnym worku lub pojemniku) ,  

popioły i żużle * ( w pojemniku )- od stycznia do kwietnia  , 
biodegradacyjne * ( w brązowym worku)- od kwietnia do czerwca. 
 

Babice - Szymocice  Nędza I 

I II III IV V VI I II III IV V VI 

2* 3* 3* 1** 5* 2* 3* 4* 4* 2** 6* 3* 

17* 17* 17* 14** 19* 16* 20* 18* 18* 15** 20* 17* 

            

Nędza II Górki Śląskie 

I II III IV V VI I II III IV V VI 

7* 5* 5* 3** 7* 4* 8* 6* 6* 4** 8* 5* 

21* 19* 19* 16** 21* 18* 22* 20* 20* 17** 22* 20* 

            

Zawada Książęca Ciechowice-Łęg 

I II III IV V VI I II III IV V VI 

9* 7* 7* 7** 9* 6* 10* 14* 14* 11** 16* 13* 

23* 21* 21* 18** 23* 23* 24* 28* 28* 25** 30* 27* 

 

 
 
odpady szklane - ( w zielonym worku), 
odpady plastkowe , metalowe i tetrapacki – ( w żółtym worku), 
odpady papierowe – ( w niebieskim worku), 
odpady wielkogabarytowe i sprzęt AGD /RTV * ( sprzed posesji) , 
 

Babice -Łęg  Szymocice – Górki Śląskie 

I II III IV V VI I II III IV V VI 

2 3 3* 1 5 3*  3 4 4* 2 6 4* 

 

Zawada Książęca - Ciechowice  Nędza I 

I II III IV V VI I II III IV V VI 

7 5 5* 7 7 5*  8 7 7* 8 8 6* 

 

Nędza II   

I II III IV V VI       

9 10 10* 9 9 9*        

 

Terminy działania PSZOK będą podawane na bieżąco , na tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej 
www.nedza.pl. 
 



GMINNNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W NĘDZY 
PRAGNIE POINFORMOWAĆ , IŻ WŁĄCZYLIŚMY SIĘ 

DO KAMPANII SPOŁECZNEJ: 

WKRĘĆ SIĘ W POMAGANIE 

PRZEORGANIZUJ SWOJE ZAKUPY, 

ZBIERAJ NAKRĘTKI 

I 

PRZYNIEŚ JE DO NAS! 

ZEBRANĄ ILOŚĆ NAKRĘTEK PRZEKAŻEMY FUNDACJI 
POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH – 

ORGANIZATORA AKCJI. 

ZA PIENIĄDZE UZYSKANE DZIĘKI ZBIÓRCE 
NAKRĘTEK MOŻLIWY JEST ZAKUP SPRZĘTU 

REHABILITACYJNEGO ORAZ UŁATWIAJĄCEGO 

CODZIENNE ŻYCIE OSOBOM POTRZEBUJĄCYM. 

szczegóły akcji na stronie internetowej: 
http://www.wkrec-sie.pl/ 

 

 

AKCJA ZIMA 

Wójt Gminy zarządzeniem powołał zespół wykonawczy ds. 

prowadzenia akcji zimowej, w którego skład wchodzą pracownicy 

urzędu oraz sołtysi. Niżej GS przedstawia najważniejsze 

postanowienia programu prowadzenia akcji zimowej w tym 

sezonie: 

1. Prowadzenie akcji zimowej przewiduje się od 25 listopada 

2013 roku do dnia 31 marca 2013 roku. 

2. Koordynację akcją odśnieżania, posypywania gołoledzi, 

hałdowania śniegu i likwidacji skutków zimy na terenie 

sołectw prowadzą sołtysi oraz koordynator akcji zimowej na 

terenie sołectwa Nędza. 

3. Oczyszczanie chodnika ze śniegu i lodu wzdłuż terenów 

stanowiących własność Gminy Nędza oraz główne ścieżki, 

skwery i parkingi wykonują odpowiedzialni pracownicy tut. 

urzędu. 

4. Zimowe utrzymywanie w granicach nieruchomości i na 

przyległych chodnikach należy do obowiązków właścicieli 

nieruchomości, w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 

roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

5. Zimowe utrzymanie jezdni dróg gminnych na terenach 

poszczególnych sołectw Gminy Nędza prowadzą podmioty 

gospodarcze lub osoby fizyczne, którym gmina zleciła to 

zadanie. W sołectwach: Ciechowice, Łęg , Zawada Ks. i Nędza 

(ul. Trawniki, Towarowa, Spółdzielcza, Brzozowa) odśnieżanie prowadzi Mariusz Wolnik, ul. Okrężna, 45, 47-

440 Nędza tel. 606454105. 

 W Babicach i pozostałej części Nędzy odśnieżanie prowadzi Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe 

Eryk Ficoń, ul. Raciborska 73, 47-480 Maków, tel. 602637709. Natomiast w sołectwach Szymocice i Górki 

Śląskie odśnieżanie prowadzi Marek Czerny, ul. Astrów 26, 47-440 Górki Śląskie, tel. 32/4187515 lub 

504601984. 

6. W okresie prowadzenia akcji zimowej na drogach gminnych będzie używany piasek w miejscach szczególnie 

niebezpiecznych: na skrzyżowaniach ulic, na podjazdach i zjazdach, na łukach, na chodnikach. 

7. Za miejsca szczególnie niebezpieczne w Gminie Nędza uważa się: skrzyżowanie ulic Jana Pawła II, Gliwickiej, 

Jesionowej w  Nędzy koło byłej roszarni; skrzyżowanie ulic Rudzkiej i Arki Bożka w Babicach; skrzyżowanie ulic 

Jana Pawła II i Tuwima w Nędzy; skrzyżowanie ulic Jana Pawła II i Borowiec w Nędzy; odcinek ulicy Borowiec 

do  skrzyżowanie z ulicą Wiśniową w Nędzy; odcinek ulicy Sienkiewicza (zjazd) do ulicy Jana Pawła II w 

Nędzy; ulica Mickiewicza; dojazd do ulicy Jana Pawła II w Nędzy; skrzyżowanie ulic Nad Suminą i Sobieskiego 

w Nędzy; skrzyżowanie ulic Sobieskiego i Jesionowej w Nędzy; ulica Jesionowa w Nędzy; ulica Kuźnicka w 

Ciechowicach; skrzyżowanie ulic Raciborskiej, Szkolnej i Dzwonkowej w Zawadzie Książęcej; skrzyżowanie ulic 

Wita Stwosza i Okrężnej w Łęgu; ulica Wita Stwosza na odcinku od ul. Okrężnej do sklepu; ul. Rudzka i Leśna 

w Górkach Śląskich - wzniesienia i spadki; ul. Rudzka w Górkach Śląskich – spadek jezdni do przejazdu PKP; 

róg ulicy Wiejskiej z Wiejską obok kapliczki w Szymocicach. 

8. Przy odśnieżaniu chodników zalęgający śnieg nie może być składowany na pas jezdni, a musi być wywożony 

na wskazane składowiska.           (k.g.) 

 
 

ZAPROSZENIE 
Wójt Gminy Nędza oraz Dyrekcja ZSG w Nędzy serdecznie zapraszają na Noworoczny Turniej Tenisa Stołowego. 

Celem turnieju jest popularyzacja aktywnej formy ruchu, promocja sportu w gminie oraz przeciwdziałanie uzależnieniom – 
narkomanii i alkoholizmowi. 
Zawody rozegrane zostaną na sali gimnastycznej ZSG w Nędzy w dniu 18.01.2014 r. 
Rozpoczęcie Turnieju o godzinie 9.30  (zapisy pół godziny  przed turniejem) 
Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 410 24 35. 
Turniej rozegrany zostanie w 5 kategoriach: 

1. Szkoła podstawowa. 

2. Gimnazjum. 
3. Szkoły ponadgimnazjalne. 
4. Kobiety Open. 
5. Mężczyźni Open. 

       Grzegorz Swoboda, Sylwester Bobrzik 

http://www.wkrec-sie.pl/


STAWKI PODATKÓW I OPŁAT W ROKU 2014 

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 

1. Podatek od gruntów: 

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej ,bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i 

budynków - 0,89 zł od 1 m² powierzchni; 

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,56 zł od 1 hektara powierzchni; 

3) pozostałych ,w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 

publicznego - 0,32 zł od 1 m² powierzchni. 

2. Podatek od budynków lub ich części: 

1) mieszkalnych - 0,69 zł od 1 m² powierzchni użytkowej; 

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie 

działalności gospodarczej – 20,73 zł od 1m² powierzchni użytkowej ; 

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,75 zł od 1m² 

powierzchni użytkowej ; 

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty 

udzielające tych świadczeń – 4,56 zł od 1m² powierzchni użytkowej; 

5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 

publicznego - 6,57 zł od 1m² powierzchni użytkowej; 

6) od domków letniskowych – 7,73 zł od 1m² powierzchni użytkowej. 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2014. 

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej: 

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton; 

 

 
 

 

 
 

 

Dopuszczalna  masa całkowita w tonach 

powyżej 3,5 do 5,5 

włącznie 

powyżej 5,5 do 9 

włącznie 

powyżej 9 

 i mniej niż 12 

stawka podatku w złotych 

  585    880 1174 

b) równej lub wyższej niż 12 ton. 

 Dopuszczalna masa całkowita  

w tonach 

2 osie 

nie mniej niż 

 

mniej niż 

 

 

Zawieszenie  osi pneumatyczne 

Lub równoważne 

 

Inny system zawieszenia 

 

Stawka podatku w złotych 

12 15   585  816 

15  1174  1833 
 3 osie 
                                   Stawka podatku w złotych 
 12 19   443  810 
 19 23   968  1491 

 
 23  1491 2342 
 4 osie i więcej 
  Stawka podatku w złotych 
 12 27  1022 1533 
 27 29  1533   2488 
 29  2488  3054 
 
 

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie 

całkowitej zespołu pojazdów: 

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton; 

- ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej do 7 ton – 1.100,00 zł. 

- ciągniki o dopuszczalnej masie powyżej 7 ton i poniżej 12 ton – 1.390,00 zł. 

 

 

 



b) równej lub wyższej niż 12 ton 

 
 
3) przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, 

z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 440,00 zł. 

4) przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 

ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego; 

 

 Dopuszczalna masa całkowita w tonach 1 oś 
 
                                     

nie mniej niż 

 

mniej niż 

 

Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne Inny system zawieszenia osi 

Stawka podatku w złotych 

 12 25     443  733 

 25    513  880 

 2 osie 

 Stawka podatku w złotych 

 12 28   443 

 

 453 

 
 28 33  952 

 

1246 

 33 38 1246 1900 

  
 38  1683 2400 

 3 osie 

 Stawka podatku w złotych 

 12  1390 1900 

 
5) od autobusów. 

 

 

 

 

 

 

 

ZWOLENIENIA Z PODATKU 

Nadal obowiązuje Uchwała nr XVIII/122/2011 Rady Gminy Nędza z dnia 21.11.2011 r., gdzie zwalnia się od podatku od 

nieruchomości: 

1) grunty, budynki lub ich części stanowiące mienie komunalne, nie oddane w posiadanie zależne. Zwolnienie nie obejmuje 

gruntów, budynków lub ich części, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; 

2) grunty, budynki lub ich części wykorzystywane do realizacji zadań w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej; 

3) grunty, budynki lub ich części wykorzystywane do realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów 

rekreacyjnych i urządzeń sportowych; 

grunty, budynki lub ich części wykorzystywane do realizacji zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w zakresie kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie działalności charytatywnej. 

OPŁATA TARGOWA 

Nadal obowiązuje Uchwała nr XVIII/121/2011 Rady Gminy Nędza z dnia 21.11.2011 r., gdzie ustala się dzienną stawkę opłaty 

targowej w wysokości 32,00 zł. Opłatę targową uiszcza się niezwłocznie po zajęciu miejsca na targowisku. Inkasentami opłaty 

targowej są: Irena Solich oraz Kornelia Porombka. Za pobraną opłatę targową inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w 

wysokości 1,00 zł od każdej skasowanej opłaty, płatne w ostatnim dniu roboczym kwartału rozliczeniowego. Zarządzenie poboru 

opłaty targowej w drodze inkasa nie wyklucza uiszczania należności przez podatników bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy w 

Nędzy lub na rachunek bankowy Gminy Nędza.          (k.g.) 

 Dopuszczalna masa całkowita w tonach 2 osie 
 nie mniej niż 

 

mniej niż 

 

Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne Inny system zawieszenia osi 

Stawka podatku w złotych 

 12 25  443 733 

 25 31 880 1390 

 31    1798 2410 

 3 osie 

 Stawka podatku w złotych 

 12 40  1831  2410 

 40   2410  3100 

  Mniej niż 30 miejsc 

siedzących 

Równej lub więcej niż 30 miejsc 

siedzących 
  Stawka podatku w złotych 
   1611 

 

 1905 

 
   



Z ŻYCIA GMINNYCH SZKÓŁ    

DYMARKI CYSTERSKIE W RUDACH RACIBORSKICH 

25 września 2013 roku uczniowie klas I a i I b Zespołu Szkolno-

Gimnazjalnego w Nędzy pod opieką wychowawców  Agnieszki Grzybowskiej i 

Barbary Rerich pojechali na wycieczkę do Rud Raciborskich, by wziąć udział w 

festynie edukacyjnym ”Dymarki cysterskie”. Po zwiedzeniu kościoła z cudownym 

obrazem Matki Boskiej Rudzkiej i relikwią św. Walentego (patrona zakochanych i 

epileptyków) udaliśmy się na krótki spacer po przyklasztornym parku. Szczególne 

wrażenie wywarł na nas 450-letni dąb, pod którym, jak podaje legenda spał król 

Jan III Sobieski.  

Kolejny punkt programu to festyn edukacyjny prezentujący w ciekawy 

sposób źródła tożsamości przemysłowej Górnego Śląska. Uczniowie poznali 

działanie dymarek, brali udział w różnych konkurencjach, takich jak: konkurs na dymarza, rybaka, drwala, gorzelnika i piwowara, 

skrybę, ogrodnika, zielarza, ekonoma itp. Konkursy miały dwojaką formułę – sprawdzianów teoretycznych i praktycznych. 

Pierwsze uczyły rozróżniania gatunków drzew, grzybów, zapachów ziół. Natomiast drugie rozwijały umiejętności rozwiązywania 

problemów, wykonywania czynności praktycznych przydatnych w codziennym życiu. Zapełnione karty konkursowe brały udział w 

losowaniu nagród. Szczęście uśmiechnęło się do uczniów naszej szkoły, np. Pauliny Hiltawskiej czy Beniamina Śliwy. Pełni 

wspomnień z wycieczki powróciliśmy do Nędzy.     ZSG w Nędzy, Agnieszka Grzybowska, Barbara Rerich 

 

DZIEŃ GÓRNIKA 

Tradycją stało się, iż w pierwszych dniach grudnia przedszkolne progi 

przekraczają górnicy, aby wspólnie z przedszkolakami uczcić przypadające w 

tych dniach święto patronki górników –świętej Barbary. Z tej okazji dzieci 

przygotowały okolicznościowe wiersze i piosenki. Górnicy ubrani byli w galowe 

mundury, na ich czapkach, które poprawnie nazywają się czako lśniły białe 

pióropusze. Następnie zaproszony gość opowiadał dzieciom jak niebezpieczną 

pracę wykonują górnicy w kopalni. Dużo radości przyniosło dzieciom ubieranie 

czapki z pióropuszem. Spotkanie to przybliżyło dzieciom trud górniczej pracy, ich 

poświęcenie dla nas wszystkich, każdego dnia, kiedy zjeżdżają do kopalni. 

Górnicy przybliżyli 

wykorzystanie zasobów węgla, 

dzieci dowiedziały się, że aby było ciepło w domach i przedszkolu potrzebny 

jest węgiel, który wydobywają. Myślę, że dzieci dzięki takim spotkaniom nie 

tylko pogłębiają wiedzę, ale też uczą się dziękować i szanować trud oraz pracę 

górników i nie tylko. Spotkanie było bardzo pouczające i przybliżyło dzieciom 

postać górnika i jego ciężką pracę. Na zakończenie dzieci bardzo serdecznie 

podziękowały za przybycie wręczyły drobny upominek i zrobiły pamiątkowe 

zdjęcie.    Przedszkole w Nędzy, Ewelina Charuk 

JESIEŃ PĘDZLEM MALOWANA 
 W czwartek 7 listopada  2013 r.  miało miejsce rozstrzygnięcie I 

Międzygminnego Konkursu Plastycznego pod hasłem ,,Jesień pędzlem 

malowana". W konkursie brali udział uczniowie klas I-III z Nędzy, Kuźni Raciborskiej, Budzisk, Górek Śląskich, Zawady Książęcej, 

Lysek oraz Bogunic. Celem konkursu było rozwijanie kreatywności i inwencji twórczej dzieci, kształtowanie wrażliwości 

estetycznej i plastycznej uczniów, wyrażanie za pomocą różnych środków artystycznych swoich spostrzeżeń i przeżyć. Zadaniem 

uczniów było wykonanie prac o tematyce jesiennej farbą plakatową lub pastelą. Do naszej placówki napłynęło kilkadziesiąt prac z 

wyżej wymienionych szkół. Moment wręczania nagród ubarwiły występy uczennic klasy III a pod kierunkiem Sylwii Linek. 

Komisja w składzie: Maria Kobryń, Edyta Pala, Maria Jankowska, Krzysztof Janiszewski wyłoniła następujących 

laureatów konkursu plastycznego: I MIEJSCE - Robert Radaj  kl. III a ZSG Nędza, II MIEJSCE -   Paulina Hiltawska  kl. I a 

ZSG Nędza, Wiktoria Rakoczy SP Kuźnia Raciborska, Marek Czogała  SSP Budziska, III MIEJSCE – Martyna Żurek – kl. III b 

ZSG Nędza, Amelia Klieryk – kl.I a ZSG Nędza, Julia Wojtek - kl. III ZSG Nędza.  

Wyróżnieni zostali również: Emilia Machnik – kl. II a ZSP Lyski, Katarzyna Wolny – kl. II a ZSG Nędza, Natalia 

Leśnik – kl. III SSP Budziska, Kamil Szulik – kl. II c ZSP Lyski – Bogunice, Wiktor Gawron kl. II - ZSP Górki Śląskie, 

Dominka Grycman - kl. I b ZSG Nędza, Patryk Zaiczek - kl. III -ZSP Zawada Książęca, Nadia Kowalczyk - kl. II a- SP 

Kuźnia Racib., Emilia Płotek - kl. I - ZSP Zawada Książęca, Małgorzata Staroń - 

kl. II c - ZSP Lyski, Emilia Mróz - kl. I b - ZSG Nędza, Denis Szymik - kl. I a - ZSG 

Nędza, Kamil Tarczoń- kl. II a - ZSG Nędza, Andreas Lokocz - kl. III a - SP 

Kuźnia Racib., Damian Śliwiński - kl. III a - SP Kuźnia Racib., Julia Gądzikiewicz 

- kl. III a - ZSG Nędza, Wiktoria Kasparek - kl. III a - SP Kuźnia Racib., Patryk 

Bombelek - kl. II - ZSP Górki Śląskie, Klaudia Cieślik - kl. II b - ZSG Nędza, 

Natalia Piela – kl I a – ZSG Nędza. 

Laureaci oraz osoby wyróżnione otrzymały atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz 

dyplomy ufundowane przez Wójta Gminy Nędza Annę Iskałę. W tym miejscu 

pragniemy serdecznie podziękować za objęciem patronatem konkursu i  wspieranie 

młodych talentów z gminy i okolic.      

    ZSG Nędza, Agnieszka Grzybowska, Anna Neuhof 



 

NOWI, "PRAWDZIWI" UCZNIOWIE 

W miesiącu październik przeżywaliśmy szczególnie ważny 

moment  w naszym życiu szkolnym. Odbyła się uroczystość Pasowania 

na ucznia klas I SP. Tego dnia w auli  ZSG w Nędzy, odświętnie ubrani 

najmłodsi uczniowie naszej szkoły, wystąpili przed rodzicami i bliskimi z 

programem artystycznym przygotowanym specjalnie na tę okazję. 

Podczas części oficjalnej uczniowie w obecności rodziców  złożyli 

uroczyste ślubowanie,  a następnie zostali symbolicznie pasowani 

ogromnym ołówkiem na pełnoprawnych uczniów naszej szkoły przez 

dyrektor  Marię Czerwińską. Każdy uczeń otrzymał na pamiątkę 

dyplom, aby przypominał mu o danym słowie. Nie obyło się bez 

wzruszeń, gratulacji, uścisków, maminych całusów i słodkich upominków. Uroczystość prowadzili starsi uczniowie naszej szkoły. 

Nad całością prac związanych z przygotowaniem akademii czuwały wychowawczynie klas I: Agnieszka Grzybowska i  Barbara 

Rerich. To było prawdziwe święto, do którego najmłodsi będą powracać przez całe swoje życie.    

     ZSG w Nędzy, Agnieszka Grzybowska, Barbara Rerich 

MIKOŁAJ W PRZEDSZKOLU W NĘDZY 

„..Bo Święty Mikołaj dziś odwiedzi nas, przyniesie 

prezenty w ten zimowy czas...” Tymi oto słowami piosenki, dzieci 

z Przedszkola w Nędzy witały w piątek 6 grudnia Mikołaja. Wizyta 

tego oczekiwanego od dawna już gościa sprawiła, że w 

przedszkolu nastała atmosfera radosnego nastroju. Zarówno 

dzieci starsze jak i młodsze urozmaiciły ten dzień wesołymi 

piosenkami i wierszykami. Podarowały Mikołajowi dużo 

artystycznie wykonanych rysunków, by nie gniewał się i nie 

ominął ich przy wręczaniu podarunków. Spryt dzieci okazał się 

trafiony, bo wszystkie one otrzymały piękne „ rożki” z 

niespodziankami w środku. Mikołaj też okazał się czuły i troskliwy, 

bo każdego przedszkolaka posadził na swych kolanach, by w 

uścisku, bądź nie, pozować do indywidualnego zdjęcia. Najważniejsze, że wszystkie dzieci zapewne zapamiętają ten dzień aż 

do.........no tak, to oczywiste, następnego roku.     Przedszkole w Nędzy, Teresa Matuszek 

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA  

Najmłodsza grupa dzieci "Motylki" została uroczyście 

przyjęta do grona przedszkolaków. Pasowanie odbyło się 21 

listopada. To był pierwszy, oficjalny występ najmłodszych 

przedszkolaków. Dzieci pięknie tańczyły, deklamowały i śpiewały. 

Złożyły także uroczystą przysięgę, że będą ładnie jadły, grzecznie 

się bawiły i 

dobrze uczyły. 

Podczas 

uroczystego 

pasowania na 

przedszkolaka 

maluchom 

towarzyszyli 

rodzice oraz 

zaproszeni goście pani Wójt Anna Iskała oraz pani Edyta Szajt. Po 

wygłoszeniu przez maluchy przysięgi dyrektor przedszkola Monika 

Kupczyk dokonała pasowania. Każde dziecko otrzymało dyplom 

oznaczający przynależność do grona przedszkolaków oraz rożek obfitości.

    Przedszkole w Nędzy, Ewelina Charuk 

 

BAJKOWY WIECZÓR 

Już po raz czwarty w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Nędzy odbył 

się Wieczór Czytania Bajek. 19 listopada najmłodsi uczniowie z klas I-III w 

bajkowej scenerii po raz kolejny wysłuchali najpiękniejszych utworów 

literackich. Tematem przewodnim wieczoru były teksty Juliana Tuwima takie 

jak: „Rzepka”, „Spóźniony słowik” czy „Pan Hilary”.  Uczestnicy spotkania na 

trzy godziny przenieśli się w świat słuchowisk po czym w klasach wspólnie 

przygotowywali prace plastyczne. Uczestniczyli także we wspólnej zabawie przy 

muzyce oraz rozwiązywali zagadki. Żal było żegnać się późnym wieczorem, ale 

przecież kolejna impreza już za rok.  

Nauczyciele klas I-III w imieniu dzieci składają serdeczne podziękowania 

Radzie Rodziców za przekazanie funduszy na zorganizowanie poczęstunku 

najmłodszym.         

   ZSG w Nędzy, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 



Z ŻYCIA GMINY

 

KOLEJNE ZMAGANIA KRWIODAWCÓW 

30 listopada  w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w 

Nędzy odbył się III Turniej Tenisa Stołowego Klubów 

Honorowych Dawców Krwi pod patronatem Wójt Gminy 

Nędza. Organizatorem turnieju był klub HDK w Nędzy. 

Tegoroczne zmagania w tenisie stołowym wygrała drużyna 

Honorowych Dawców Krwi z Czerwionki - Leszczyn. 

 

 

Udała się również akcja krwiodawstwa zorganizowana przez klub HDK w Nędzy, 

w dniu 24 listopada br. , na którą przybyło ok. czterdzieści osób. 

Na uczestników akcji, jak zwykle, czekały niespodzianki w postaci nagród ufundowanych 

przez sponsorów.        (k.g.) 

 

OPŁATEK W KOLE EMERYTÓW 

Członkowie koła spotkali się 9 grudnia br. przy świątecznym stole. 

Przewodniczącą Eleonora Czekała paliła świecę ogniem betlejemskim przywiezionym z 

Kaplicy Narodzenia z Betlejem.  Uczczono 

minutą ciszy osoby, które odeszły w bieżącym 

roku. Wieczerzę rozpoczęła kolęda Wśród 

nocnej ciszy. 

Zanim się podzielimy opłatkiem, niech każdy z nas powie słowo „wybaczam”- zapanuje 

radość i spokój- to słowa, które na długo w nas pozostaną- powiedziała pani Eleonora. 

Na przystrojonych stołach królowała ryba, moczka i świąteczne ciasto. Na spotkaniu 

gościła Wójt Gminy oraz przedstawiciele Rady Gminy. Pod choinką znalazły się prezenty 

rozdawane przez małe anioły. W atmosferze spokoju i radości śpiewano kolędy. 

                                                                                   Eleonora Czekała 

 
MIŚ – PRZYJACIELEM NA DOBRE I ZŁE 

W dniu 2 grudnia 2013 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Nędzy 

odbyło się uroczyste rozdanie nagród w konkursie plastycznym pt. Miś – 

przyjacielem na dobre i złe.  

W konkursie udział wzięły przedszkolaki z Publicznego Przedszkola w 

Nędzy, ZSP w Babicach, ZSP w Górkach Śl., ZSP w Zawadzie Książęcej 

(Przedszkole w Łęgu). Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród 

najmłodszych, dlatego komisja konkursowa miała nie lada wyzwanie, aby wybrać 

z tylu prac te najpiękniejsze. Po burzliwych obradach komisja podjęła decyzję, iż 

zostaną przyznane nagrody specjalne za samodzielny wkład pracy, estetykę oraz 

pomysł.  

NAGRODA SPECJALNA:   

Karolina Klieryk – lat 4, ZSP w Zawadzie Ks. (Przedszkole w Łęgu), Fabian 

Badura – lat 6, ZSP w Zawadzie Ks. (Przedszkole w Łęgu), Damian Paszek – 

lat 6, ZSP w Zawadzie Ks. (Przedszkole w Łęgu), Denis Haberkiewicz – lat 6, 

ZSP w Babicach, Robert Gieroń – lat 6, ZSP w Babicach, Bartosz Rezner – lat 

6, ZSP w Górkach Śl., Kamil Błaszczok – lat 5, Przedszkole w Nędzy, Zuzanna 

Wranik – lat 6, Przedszkole w Nędzy, Julia Kilian – lat 5, Przedszkole w Nędzy, Magdalena Wawrowicz – lat 6, Przedszkole 

w Nędzy.  
WYRÓŻNIENIA: 

Roksana Koszela – lat 5, Paweł Kołodziej – lat 6, Emilia Golenia – lat 4, Gabriela Syrnik – lat 3, Paulina Halamoda – lat 

4, Julia Mertas – lat 4, Kinga Haberkiewicz – lat 6, Maja Gieroń – lat 5, Anna Bętkowska – lat 4, Agnieszka Czech – lat 

3,5, Maja Wałach – lat 5, Zofia Szopa – lat 6,Ignacy Kot – lat 

6, Natalia Janeczko – lat 6, Nikola Betlejewska – lat 6, 

Franciszek Kaszta – lat 6,  Nicola Weiner – lat 5, Błażej 

Marszołek – lat 6, Karolina Graczyk – lat 6, Anna Ruchała – lat 

6, Zofia Rerich – lat 6, Zofia Solich – lat 6, Oliwier Musioł – lat 

6, Helena Gawron – lat 4, Julia Wrzosek – lat 4,5, Anna Król – 

lat 6, Kacper Walochnik – lat 6, Nicolas Mroczek – lat 6, Kinga 

Gawron – lat 5, Jakub Szymik – lat 5, Szymon Szczebiot – lat 

5, Emilia Wojtek – lat 6, Kacper Jurkowski – lat 6, Emilia 

Depta – lat 5, S  ebastian Siudy – lat 6, Marek Afa – lat 5, 

Dawid Grzybowski – lat 5, Zuzanna Tworuszka – lat 5,  

Aleksander Nielipiński – lat 5, Jakub Syrnik – lat 5, Amelia 

Bartuzelska – lat 6, Oliwia Ruchała – lat 5, Agata Miechówka 

– lat 6, Łukasz Cieślik – lat 5, Blanka Mrohs – lat 5, Paulina 

Kocur – lat 5, Maciej Tylka – lat 6, Anna Szymiczek – lat 6. 

                                                      GBP w Nędzy, Iwona Czorny 



 
 
PLAN ZAJĘĆ W GMINNYM CENTRUM KULTURY 
 
 
PONIEDZIAŁKI 
12:00-14:30 Świetlica 
15:00-16:00 Zajęcia wokalne grupa młodsza 
16:00-17:00 Zajęcia wokalne grupa starsza 
18:30-19.30 ZUMBA 
20:00-21.00 Kurs Tańca Towarzyskiego  
 
WTORKI 
12:00-15:00 Świetlica 
15:30-16:30 Zajęcia taneczne dla dzieci 
15:30-17.00 Zajęcia plastyczne grupa starsza (od 7 
lat)  
17:30-19:00 Zajęcia gitarowe 
19:00-21:00 Zespoły muzyczne  

ŚRODY 
12:00-15:00 Świetlica 
15:30-16:30 Zajęcia plastyczne grupa młodsza (4-6) 
16:45-17:30 Ekspresja muzyczno-ruchowa 
18:30-19:45 JOGA 
 
CZWARTKI 
12:00-16:30 Świetlica 
17:00-18:30 Hip-hop grupa młodsza 
18:30-20:00 Hip-hop grupa starsza 
 
PIĄTKI 
12:00-16:00 Świetlica 

 

 

II KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY W PRZEDSZKOLU W NĘDZY 

Już od listopada trwały przygotowania do kiermaszu 

świątecznego, który trwał od 9 do 14 grudnia br. Podczas prac 

powstawały różne ciekawe pomysły, a w rezultacie oryginalne stroiki, 

choinki i ozdoby świąteczne. W przygotowania przedkiermaszowe 

zaangażowani byli rodzice  dzieci oraz personel przedszkola. Ozdoby 

powstawały głównie z materiałów, które dostarczali na bieżąco rodzice 

(siano, mech, orzechy, szyszki, bombki, wstążki itp.) Pomysły rodziły się 

same. Dużym zainteresowaniem cieszyły się w tym roku choinki, stroiki z 

aniołkami oraz własnoręcznie zdobione bombki. Można było także kupić 

„swojskie” ciasteczka, które upiekli także rodzice. Dochód ze sprzedaży 

zostanie przeznaczony na potrzeby dzieci z Przedszkola w Nędzy. 

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w pracach przedkiermaszowych 

oraz czynny udział w kiermaszu. Dziękujemy przede wszystkim rodzicom, 

a w szczególności  Radzie Rodziców Przedszkola w Nędzy za pomoc w 

zorganizowaniu II Kiermaszu Bożonarodzeniowego.    

    Przedszkole w Nędzy, Teresa Augustyn 

 

DZIEŃ GÓRNIKA 

Z okazji barbórki do naszej 

szkoły zawitali specjalni goście – 

górnicy. Podczas spotkania dzieci 

zaprezentowały krótki program 

artystyczny, a górnicy objaśnili na 

czym polega praca górnika w 

kopalni, a także odpowiadali na 

pytania zainteresowanych dzieci .  

ZSP w Górkach Śl., Monika Nielaba 

 

MIKOŁAJ 

Jak to zwykle 6 grudnia bywa Święty Mikołaj odwiedza wiele miejsc, 

również nie zapomniał o dzieciach w Górkach Śląskich. Uczniowie i 

przedszkolaki przygotowały dla Mikołaja piosenki, wierszyki i tańce. A Mikołaj 

w zamian odwdzięczył się prezentami. Była to bardzo miła i przyjemna wizyta, 

za którą bardzo dziękujemy. ZSP w Górkach Śl., Monika Nielaba 

 

I MIEJSCE W POWIATOWYCH ZAWODACH 
13 w piątek 2013 roku okazał się szczęśliwym dniem dla naszych 

piłkarzy z ZSG w Nędzy, gdyż 

odbyły się powiatowe zawody 

halowej piłki  nożnej w Kornowacu szkół gimnazjalnych, gdzie uplasowaliśmy się na 

I miejscu. Do zawodów przystąpiły szkoły z: Kornowaca, Szonowic, Krzanowic, 

Chałupek, Nędzy i Pietrowic Wlk. Zostały rozlosowane 2 grupy i mistrzowie grup 

rozegrali mecz o 1 miejsce. Nasza drużyna rywalizowała z Chałupkami 3-3 oraz z 

Krzanowicami, z którymi wygraliśmy 10-0. W finale ekipa z Nędzy zagrała mecz z 

Pietrowicami Wlk. i tutaj stanęliśmy na wysokości zadania wygrywając 8-1. 

Zawodnikiem, który zdobył najwięcej bramek był Szymon Maślanka. Skład 

drużyny: Sebastian Mrozek, Nathan Przybyła, Dawid Giel, Maciej Giemza, 

Szymon Maślanka, Mateusz Mikołajek, Filip Raciborski.   

         

       Sylwester Bobrzik 

 

 

PRZED ŚWIYNTAMI 

Hilda: Obejrzyj Hajdla zaś drap leci. 

Gryjta: Ona za chwila wylezie obładowano choby kamela, obejrzyj już wylazuje. 

Hajdla: A wy dwie klachule nimocie nic do roboty, witejcie. 

Hilda: Ty coś tako wartko, mogłaś se wzionć drabinioczek abo kara. 

Hajdla: Wiysz to wcale nie je głupie, miałach to we sklepie boch leciała jeszcze do „Ale” po szpyndliki.  

Gryjta: Możno mosz cało familijo na świynta, a ty rada warzysz i pitrasisz. 

Hilda: A gyszynki już mosz, bo my tak prawie godomy co kupić naszym połowicom.  

Hajdla: Ja to już mom, boch już dwa miesionce zbiyrała i kupowała. Chłop to dostanie ciepłe lacze z futrym, bo mu durch zima, zoki ze 2 pary i 

flaszeczka. Dziochy parfiny i ziyńcie flaszki, a do dzieci mom już we szranku zabawki, pulowerki, czopeczki, papućki, a już sama nie wiym co. 

Gryjta: Tyś je dycki do przodku, a jo to mom czas, a potem lotom choby pofyrtano. 

Hilda: A pierniki już mocie, bo już zarobiyłach i mroża we lodowce. 

Hajdla: Dyć po niedzieli se wezna za to, stary idzie do lasa to mi nie bydzie dudroł „a po co, a na co, a komu, a kto to zjy”. 

Gryjta: Mój to okropnie na słodkie, a jak chce moc to tyż fyrlo. 

Hilda: Podź, dej te tasze pomogymy Ci konsek, bo idymy tyż do chałupy.  

Hajdla: Och, wyście som miliony wert, zaprosza was na kawa.       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: 
Klaudia Wystyrk-Gembalczyk 
redakcja@nedza.pl 
WSPÓŁPRACA: 
K. Okręt 
NAKŁAD: 1.200 egzemplarzy 

Zarząd Koła Emerytów życzy wszystkim 

emerytom, rencistom i inwalidom wesołych, zdrowych 

Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego 

Roku 2014.  

WIGILIJNY CZAS 
 

Radością okrył się świat 

Dzień wieli nastał 

Serca płoną miłością 

Dusza wypełnia czułością 

 

Ktoś tęskni w oddali 

Opłatek bierze do ręki 

Myśli lecą do bliskich 

Serce mocniej zabije 

 

Smutne wspomnienia znikną 

Odejdą daleko w głąb 

Miłością otoczy się świat 

Dzień ten magiczną ma moc 

 

Podajmy sobie wszyscy ręce 

I nie mówmy więcej 

Popatrzmy w niebo gwiaździste 

Nowa nadzieja i wiara w nas. 

 

Eleonora Czekała 

SESJA W PIGUŁCE 

12 listopada 2013 r. na sesję przybyło 12 radnych – nieobecni: Gizela Marondel, Krystian Placzek i  

Rafał Lincner. Wójt Gminy Nędza oraz przewodniczący Rady Gminy złożyli informację o działaniach podjętych w 

okresie międzysesyjnym. 

Rada Gminy przyjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Nędzy.  

 Następnie jednogłośnie podjęta została uchwała Rady Gminy w sprawie uchwalenia „Programu współpracy 

Gminy Nędza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”. 

 Kolejna uchwała dotyczyła zatwierdzenia realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy 

projektu systemowego na rok 2014 pt. „SZANSA – Program aktywnej integracji w Gminie Nędza”. 

 Podjęta została również uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nędza dla terenów po kolejce wąskotorowej.  

 Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nędza w obrębie wsi Babice. 

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

http://bip.nedza.pl/rada/sprawodania.html 

                                                          

               (j.t) 

 

 

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

