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STATYSTYKA REJESTRACJI ZDARZEŃ W EWIDENCJI LUDNOŚCI URZĘDU GMINY W NĘDZY NA DZIEŃ 31.12.2013 r. 

lata 2006r. 2007r. 2008r. 2009r. 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. 

Liczba ludności w gminie Nędza: 

 Nędza 

 Górki Śląskie 

 Babice 

 Zawada Książęca 

 Ciechowice 

 Łęg 

 Szymocice 

7.273 
    3.384 

919 
883 
825 
487 
464 
311 

7.183 
3.344 
921 
864 
816 
483 
451 
304 

7.107 
3.284 
935 
865 
804 
474 
444 
301 

7.123 
3.290 
954 
872 
802 
472 
441 
292 

7.138 
3.310 
963 
866 
793 
473 
442 
291 

 

7.167 
3.308 
986 
861 
797 
469 
443 
297 

7.131 
3289 
991 
869 
784 
462 
440 
296 

7.059 
3249 
980 
858 
772 
462 
439 
295 

       Ogólna liczba urodzeń: 52     47 59 49 67 69 64 
 

67 

      Ogólna liczba zgonów: 56 83 70 56 64 50 63 79 

     Liczba wydanych 
      dowodów osobistych: 

785 1437 547 358 425 560 667 789 

        informacja: Maria Żyła 

STATYSTYKA REJESTRACJI ZDARZEŃ W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO NĘDZA NA DZIEŃ 31.12.2013 r. 

lata 2006r. 2007r. 2008r. 2009r. 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. 

Małżeństwa zawarte w USC Nędza: 
 konkordatowe 
 cywilne 
 zawarte za granicą, 
       a wpisane do polskich ksiąg 

38 
24 
8 
6 
 

60 
29 
8 

23 
 

49 
33 
8 
8 
 

40 
30 
3 
7 

 

50 
29 
13 
8 

42 
29 
8 
5 

35 
18 
11 
6 

25 
17 
3 
5 

Liczba zarejestrowanych aktów 
urodzeń sporządzonych za granicą: 

4 11 15 5 5 9 5 8 

                         informacja: Krystyna Tront
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OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY NĘDZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SPĘDŹ KREATYWNE FERIE Z GCK! 
Ferie zimowe w pełni! Gminne Centrum Kultury w Nędzy zaprasza mieszkańców do udziału w zajęciach i 
wycieczkach organizowanych również w drugim tygodniu. Warsztaty są bezpłatne, ale obowiązują wcześniejsze 
zapisy. Na wycieczki obowiązuje przedpłata. 

TYDZIEŃ II 

27.01.2014 (poniedziałek)   7.30 Wycieczka autokarowa do Tarnowskich Gór. Od 7 lat. Koszt: 40 zł 

28.01.2014 (wtorek)  10.00-12.00 Warsztaty teatru tańca; 14.00-16.00 Warsztaty robienia biżuterii.  Od 12 lat. 

29.01.2014 (środa)   10.00-12.00 Warsztaty teatru tańca; 14.00-16.00 Warsztaty bębniarskie. Od 10 lat. 

30.01.2014 (czwartek) 10.00-12.00 Warsztaty teatru tańca; 12.00-14.00 Zajęcia plastyczne/grupa starsza od 10 lat/; 
14.00-15.30 Zajęcia plastyczne/grupa młodsza od 3 lat/; 17.00-18.30 Warsztaty dziewiarskie dla                 
dorosłych. Od 16 lat. 

31.01.2014 (piątek)  10.00-12.00 Warsztat teatru tańca. Od 10 lat; 17.00 Finał Akcji Zima 2014  

 

OBOWIĄZEK UMIESZCZENIA TABLICZKI Z NUMEREM DOMU SPOCZYWA NA WŁAŚCICIELACH NIERUCHOMOŚCI 

 

Na podstawie art. 47b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ( Dz. U. z 

2010r. Nr 193 poz. 1287 z późn. zm.) przypomina się , że właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne 

podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają 

obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym 

oraz nazwą miejscowości. W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z 

numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu. 
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PRAWDA OBRONI SIĘ SAMA 
        W ostatnim czasie do mieszkańców Gminy Nędza po raz kolejny trafiły anonimowe gazetki. Trudno oprzeć się 
wrażeniu, że tzw. gazetka kolportowana jest w jednym celu – wywołania niepotrzebnego, wręcz destrukcyjnego 
zamieszania, mającego wpływać na nastroje wyborcze odbiorców. Nie da się nie zauważyć ich wyraźnie 

politycznego charakteru i wyczuć rzeczywistych intencji autora lub autorów – grupy sięgającej po żenujące – jak 
się wydaje - metody walki wyborczej.  

        Mieszkańcy Gminy Nędza zasługują na to, by czas i energię poświęcać na pracę w interesie społeczności 
lokalnej, a nie na rozgrywki polityczne. Żal, że oficjalna gazeta samorządowa musi posłużyć za miejsce polemiki  
z zarzutami autorów ulotki dostarczanej do domów pod osłoną nocy, którym najwyraźniej chodzi wyłącznie  
o wywołanie politycznej zawieruchy. Jednak pod wpływem sygnałów mieszkańców zaniepokojonych i oburzonych 
rozprowadzaną „gazetką”, urząd przychyla się do próśb i odnosi się do poruszanych w ulotce spraw.  

 
  

          W gazetce listopadowej ukazała się nierzetelna informacja dotycząca dyrektora Zespołu Szkolno-
Gimnazjalnego w Nędzy. Sprawa ma się następująco:   
Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej uchyliła  
w całości orzeczenie Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Śląskim dot. 
postępowania wobec dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nędzy pani Marii Czerwińskiej. 
Komisja uchyliła wszystkie zarzuty będące efektem skargi rodzica jednego z uczniów. Skarga ta była 
konsekwencją  incydentu, rzekomo nieodpowiedniego potraktowania tego ucznia na terenie gimnazjum.  

         Warto podkreślić, że w marcu 2013 roku Organ Prowadzący szkołę w porozumieniu ze Śląskim Kuratorem 

Oświaty przyznał dyrektor Marii Czerwińskiej wyróżniającą oceną pracy. Również w opinii Rady Pedagogicznej pani 
M. Czerwińska wzorowo kieruje szkołą. Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono przedłużyć powierzenie 
stanowiska dotychczasowej dyrektor.  
 

 
 
          W związku z informacjami o "pajęczynie w Nędzy" jakimi dzielą się autorzy tzw. gazetki - Urząd Gminy 
informuje o pracach realizowanych w budynku urzędu gminy.  
W latach 2010-2012 firma DORBUD s.c. realizowała prace remontowe wewnątrz budynku. Inwestycja podzielona 
była na trzy etapy - każdy nie przekraczał kwoty 14.000 EURO, czyli nie podlegał procedurze przetargowej, 
zachowano natomiast – przewidzianą w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych – procedurę zapytania o cenę. 
Oferty złożyły trzy firmy - firma DORBUD s.c. usługi ogólnobudowlane zaproponowała najniższą cenę, 

zadeklarowała również wykonanie robót w porze nocnej nie zakłócając pracy urzędu.  
Warto podkreślić, że ostatnia kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w 2012r nie wykazała żadnych zastrzeżeń 
co do procedury wyłonienia wykonawcy tych robót. 
W 2013r przez firmę DORBUD s.c. został wykonany remont elewacji zewnętrznej budynku Urzędu Gminy - również 
w kwocie nie przekraczającej 14.000 EURO. Wyłonienie wykonawcy jak w poprzednim przypadku - nastąpiło  
w trybie zapytania o cenę. O wyborze firmy DORBUD s.c. ponownie zadecydowała najniższa zaproponowana cena, 

a nie jej obsada kadrowa. 

        Ponadto, odnośnie przytaczanych w „gazetce” informacji o czerpaniu dochodów przez pana G. Przybyłę  
z Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, to zgodnie z Uchwałą Rady Gminy wszyscy członkowie komisji 
otrzymują wynagrodzenie w wysokości 103 zł netto za udział w każdym posiedzeniu.  
Rada Gminy odrzucając na sesji w dniu 28.10.2013r. wniosek o odwołanie pana G. Przybyły z funkcji  
przewodniczącego uznała, że obrady sesji prowadzone są w sposób prawidłowy - zgodnie z przepisami  
ustawy z dn. 8.03.1990r. o samorządzie gminnym oraz statutem Gminy. Trudno oprzeć się wrażeniu, że wniosek  

o odwołanie przewodniczącego miał charakter czysto polityczny i nie miał podstaw merytorycznych. 
Przewodniczący Rady Gminy pełniąc swoją funkcję reprezentuje interesy lokalnej społeczności, a nie 
interesy Wójta Gminy.  
 

 
 
          Odnosząc się do informacji dotyczącej śmieci, to zgodnie z przepisem art. 6k ust 1 pkt 1 ustawy o 

utrzymaniu porządku i czystości w gminach – stawkę opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala 
Rada Gminy w drodze uchwały, a nie Wójt Gminy. Uchwałą z dn. 26.11.2012r. Rada Gminy Nędza ustaliła tę 
stawkę w wysokości 10 zł od osoby miesięcznie.  

          Autorzy „gazetki” porównując stawki za gospodarowanie odpadami gminy Nędza z sąsiednią gminą 
zapomnieli o zasadniczej różnicy – w gminie sąsiedniej koszt dzierżawy kubłów leży po stronie mieszkańca (ok. 
120 zł), natomiast w gminie Nędza mieszkańcy w kubły zostali zaopatrzeni przez Przedsiębiorstwo Komunalne 
bezpłatnie. Podobnie worki na odpady segregowane - w gminie Nędza zostają przekazane mieszkańcom w 

dowolnej ilości bezpłatnie, a w gminie sąsiedniej – mieszkańcy sami ponoszą związane z tym koszty (1 zł za 
sztukę). Rzetelna kalkulacja wszystkich kosztów pokazuje, że stawki w gminie Nędza są jednymi z 
najniższych w powiecie. Warto dodać, że po dwóch kwartałach działania tzw. ustawy śmieciowej, gmina 
przystąpiła do konsultacji społecznych w sprawie zmniejszenia wysokości stawki za gospodarowanie odpadami.   
         W nowym wydaniu Gazety Samorządowej przedstawione zostaną nowe stawki za 
gospodarowanie odpadami w gminie Nędza, które obowiązywać będą od dnia 1.01.2014r. 
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          Należy zwrócić uwagę, że „gazetka” grudniowa najwyraźniej rozpoczyna już kampanię wyborczą na 
stanowisko Wójta Gminy. Autorzy piszą: wystarczy w wyborach 2014 roku wybrać nowego wójta, który będzie  
w stanie wszystkie występki zaprezentować… Jakież to są „występki” Wójta Gminy? Rzekomym „występkiem” 

miało być usuwanie skutków powodzi w 2010r. Należy więc przypomnieć następujące fakty:   

        Gmina Nędza w 2010r. otrzymała z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji środki w wysokości  
200.000 zł w formie dotacji na remont trzech przepustów drogowych: w Ciechowicach i Łęgu. Pieniądze spłynęły 
do gminy w dniu 20 października 2010r., natomiast remont przepustów oraz rozliczenie dotacji musiało być 
zrealizowane do dnia 10 grudnia 2010r. Wybór wykonawcy inwestycji w drodze przetargu uniemożliwiłby 
wykonanie remontu w ustalonym w umowie terminie.  
         Wójt podjęła więc decyzję o przeprowadzeniu konkursu ofert. Firma, która do niego przystąpiła wykonała 

remont za połowę ceny i w przewidzianym terminie do dnia 10 grudnia 2010r. Warto podkreślić, że remont został 
przeprowadzony za pieniądze zewnętrzne, a gmina nie wydała na jego realizację ani złotówki z własnego budżetu.  
Regionalna Izba Obrachunkowa w wyniku przeprowadzonej kontroli, uznała, że wybór wykonawcy remontu nie  
w drodze przetargu był nieprawidłowy. Natomiast Regionalna Komisja Orzekająca w Sprawach o 
Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, 
odstąpiła od wymierzenia kary Wójt Gminy, a jedynie obciążyła ją kosztami postępowania w wysokości 

291,71 zł na rzecz Skarbu Państwa.  
       Gdyby Wójt nie zdecydowała się na takie rozwiązanie, gmina musiałaby zwrócić przyznaną dotację i przepusty 
drogowe uległyby całkowitemu zniszczeniu – to z kolei spowodowałoby utrudnienia komunikacyjne na terenie 
gminy. Jednak nikomu nie zarzuconoby wówczas naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Działanie Wójt 
Gminy było działaniem noszącym znamiona stanu wyższej konieczności.  

 

 
 
       Domniemany kandydat na wójta gminy w wyborach w 2014r., dysponując wiedzą w zakresie wydatków na 
realizację kanalizacji sanitarnej w gminie Nędza w latach 2010, 2011 i 2012 najwyraźniej zapomniał, że w kadencji 
w latach 2002-2006 nie zostały podjęte żadne działania w kierunku rozpoczęcia procedury wykonania kanalizacji 
na terenie gminy Nędza - był to okres dla tej inwestycji nieodwracalnie stracony. Dopiero w kolejnej kadencji,  
w której funkcję organu wykonawczego objęła pani Anna Iskała, zostały podjęte skuteczne działania zmierzające 
do realizacji tego wymagającego przedsięwzięcia.   

 
      Harmonogram prac w ramach realizacji kanalizacji sanitarnej w Nędzy: 
 

 przed 2010r. - należało podjąć starania u wojewody o nadanie Gminie Nędza statusu aglomeracji, czyli 

terenu na którym można wybudować sieć kanalizacyjną i oczyszczalnię ścieków. 

 2010r. - wszystkie poniesione koszty, tj. 563.367,32 zł, były związane z procedurami przygotowawczymi 

koniecznymi do przystąpienia do realizacji inwestycji budowy kanalizacji: opłaty za przyłącza (Vattenfall), 

pozyskanie kompletu map, złożenie wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, dokumentacja 

projektowa. 

 2011r. - wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w sołectwie Nędza na ulicach: Nad Suminą, Osiedlowa i 

Żwirowa. Łączna długość kanalizacji wyniosła 555,52 m.; wykonano 17 przyłączy. Koszt inwestycji 

519.560,99 zł brutto. Inwestycja budowy sieci kanalizacji sanitarnej na tych ulicach była przeprowadzana 

w związku z otrzymaniem przez Gminę Nędza dotacji ze środków powodziowych na odtworzenia 

nawierzchni dróg. Pozostała część wydatków została przeznaczona na procedury przygotowawcze: decyzję 

na budowę, operaty szacunkowe, opłaty za przyłącze, nadzór inwestorski itd. W sumie kwota wydatków 

wyniosła 757.500,92 zł. 

 2012r. - wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w sołectwie Ciechowice na ulicy Melioracyjnej (od ulicy 

Dojazdowej do ulicy Kosmonautów). Łączna długość kanalizacji 148 m.; wykonano 3 przyłącza. Całkowity 

koszt inwestycji 244.377,73 zł (na kwotę składają się wydatki związane m.in. z robotami budowlanymi, 

wytypowaniem projektu, nadzorem, energię elektryczną). Inwestycja budowy sieci kanalizacji sanitarnej 

na tej ulicy była realizowana w związku z planowaną przebudową nawierzchni tej części ulicy Melioracyjnej 

(nie było nawierzchni asfaltowej) wyłącznie ze środków własnych Gminy.  

Gmina Nędza złożyła w kwietniu 2012r. wniosek o dofinansowanie inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej 

w sołectwie Ciechowice – etap I – ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 

Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Wniosek został złożony dla ulic: Kuźnicka, Kwiatów 

Polnych, Boczna, Promowa, Wodna, Raciborska, Powstańców Śląskich, Księżycowa i Dojazdowa. Gminie 

przyznano dofinansowanie w pełnej wysokości wnioskowanej kwoty. Inwestycja budowy kanalizacji 

znajduje się na etapie realizacji zgodnie ze złożonym wnioskiem.  

     Należy zauważyć, że środki finansowe na budowę kanalizacji są określone w uchwale budżetowej Rady Gminy. 
Wójt Gminy nie mogła wydać na tę inwestycję ani złotówki więcej niż przewidywały to uchwały budżetowe 
podejmowane w kolejnych latach.   
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ODBLASKI ZWIĘKSZAJĄ TWOJE BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE! 
 
Jesień i zima nie sprzyjają bezpieczeństwu na drogach. O tym dlaczego warto pamiętać o elementach 

odblaskowych – w rozmowie z rzecznikiem Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu Mirosławem Szymańskim. 

Jakie najczęściej błędy popełniają niechronieni 

użytkownicy dróg? 

asp. Mirosław Szymański, KPP Racibórz: Od 

jesieni do wiosny panują wyjątkowo trudne warunki 

na drogach. Rano dłużej panuje mrok, wieczorem 

szybciej robi się ciemno, jesienne przymrozki, mgła, 

opady deszczu czy śniegu ograniczają widoczność i 

nie sprzyjają bezpieczeństwu na drogach. I do tego 

zarówno piesi, jak i rowerzyści na drodze w słabej 

widoczności poruszają się najczęściej w ciemnych 

ubraniach. Stają się dla kierujących praktycznie 

niewidoczni. A poza tym: widzieć nie znaczy być 

widocznym. Piesi często ulegają złudzeniu, że skoro 

widzą nadjeżdżające auto,  to i kierowca widzi ich. 

Konsekwencje tego przeświadczenia mogą być 

tragiczne. 

Co może pomóc zwiększyć nasze bezpieczeństwo na drodze? 

asp. Mirosław Szymański, KPP Racibórz: Bardzo ważne jest przygotowanie się do poruszania po drodze. W 

miastach jest łatwiej, są przejścia dla pieszych, latarnie, jest o wiele jaśniej, więc i kierowcom łatwiej jest dostrzec 

pieszego czy rowerzystę, nawet bez odblasku. Gorzej jest poza terenem zabudowanym i tam musimy pamiętać, że 

kiedy nie ma chodników, idziemy lewą stroną, idziemy pod prąd. W tych przypadkach odblaski są konieczne. 

Dobrze jest je nosić np. na kostce, na prawej nodze, bo wzrok kierowcy tam szybciej odnajdzie element 

odróżniający się od drogi, niż np. na ramieniu pieszego. 

Na ile ryzykowne jest poruszanie się np. poboczem bez odblasku?   

asp. Mirosław Szymański, KPP Racibórz: Na nieoświetlonej drodze, kierowcy samochodów widzą przede 

wszystkim silne światła pojazdów nadjeżdżających z przeciwka i znaki poziome wymalowane na jezdni. Sylwetki 

pieszych i rowerzystów dostrzegają w ostatniej chwili, zazwyczaj z odległości 30-40 metrów. Jeśli jednak pieszy 

wyposażony jest w element odblaskowy, odbijający światła samochodu, kierowca spostrzeże go już z odległości 

130-150 metrów, czyli 5 razy wcześniej! To może uratować pieszemu życie… 

Czy noszenie odblasku to wybór, czy powinność? 

asp. Mirosław Szymański, KPP Racibórz: Nie wolno 

zapominać, że kwestie korzystania z elementów 

odblaskowych reguluje prawo - poza obszarem 

zabudowanym, dziecko w wieku do lat 15, poruszające 

się po drodze po zmierzchu ma obowiązek noszenia 

elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych 

uczestników ruchu. Obowiązek ten wynika z art. 43 ust.2 

Prawa o ruchu drogowym. 

Jak można wpłynąć na poprawę świadomości 

mieszkańców? 

asp. Mirosław Szymański, KPP Racibórz: Policjanci 

raciborskiej komendy policji w ramach działań 

profilaktycznych spotykali się z uczniami szkół podstawowych oraz przedszkoli na terenie powiatu raciborskiego, w 

tym gminy Nędza i zachęcali do korzystania z odblasków, które skutecznie poprawiają widoczność w porze 

wieczorowo-nocnej i tym samym mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo. Jako atrakcję i zachętę dla 

najmłodszych rozdawaliśmy kamizelki odblaskowe, które zakupiła firma Auto Serwis Karol z Babic.  
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Z ŻYCIA GMINNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 

UCZNIOWIE Z GÓREK ŚL. Z KONCERTEM KOLĘD 
 
Kolędy i pastorałki zabrzmiały w kościele p.w. Dobrego Pasterza w 
Górkach Śl. W święto Trzech Króli dla parafian wystąpili uczniowie 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Górek Śl. 

 
Święto Trzech Króli, czyli Objawienie Pańskie. Symbolem święta 
jest historia opisana w Ewangelii Mateusza, według której Mędrcy 
ze Wschodu przybyli do Betlejem, aby oddać pokłon Jezusowi. 
Zwyczaj święcenia tego dnia złota i kadzidła wykształcił się na 
przełomie wieków XV i XVI wieku. Poświęcanym kadzidłem, 
którym była żywica z jałowca, okadzano domy i obejście, co miało 

znaczenie symbolicznego zabezpieczenia go przed chorobami i 
nieszczęściami.  

 

W wielu miastach w Polsce dzień Objawienia Pańskiego świętowany 
jest przez Orszak Trzech Króli: uliczne jasełka, połączone ze 

wspólnym kolędowaniem rodziców i dzieci. Specjalnym koncertem 
kolęd i pastorałek świąteczny dzień postanowili uświetnić uczniowie 

z ZSP w Górkach Śl. W występie wzięło udział 29 uczniów z klas  
1-3. Do koncertu młodych artystów przygotowywały wszystkie 
panie nauczycielki z ZSP. - Dzieci nie tylko prezentowały swoje 
zdolności wokalne, grały też na dzwonkach i flecie! – mówi 
nauczycielka języka angielskiego Monika Nielaba.  
 
Swoją wokalno-instrumentalną prezentację dzieci ćwiczyły na 

lekcjach muzyki. - To było dla nich ogromne przeżycie! Oczywiście 
nie obyło się bez tremy - śmieje się Czesława Wranik, 
nauczycielka kształcenia ustawicznego w ZSP. 

 

Koncert zakończył się sukcesem - młodzi artyści dosłownie skradli 
serca widowni! Publiczność była zachwycona występem i nie 
szczędziła uczniom braw. - Spotkanie było bardzo wzruszające. 
Jestem pewna, że długo będziemy o nim pamiętać - mówi Monika 

Nielaba. 

 
Nie był to pierwszy publiczny występ uczniów. Swoje artystyczne 
umiejętności chętnie prezentują m.in. podczas rodzinnych festynów, 
dożynek, czy na gminnych konkursach, a ostatnio występowali  
z okazji Dnia Babci i Dziadka. 

 
/Monika Nielaba, ZSP w Górkach Śl./ 
 

 

ROZŚPIEWANI UCZNIOWIE ZSG W NĘDZY 
 
Coroczny koncert kolęd i pastorałek odbył się 12 stycznia 

w kościele p.w. Matki Bożej Różańcowej. Z programem 
artystycznym wystąpili uczniowie z Zespołu Szkolno-

Gimnazjalnego w Nędzy. 

Kościół po brzegi wypełnili mieszkańcy miejscowości, 

rodzice uczniów i ich bliscy. Zespół wokalny, soliści i 
instrumentaliści po raz kolejny zaprezentowali kolędy i 
pastorałki w nowej aranżacji pod kierunkiem Sylwii Linek 
i Mieczysława Drożdża. – Dziękujemy wszystkim 
wykonawcom za ogromne zaangażowanie. To promocja 
nie tylko ich talentu, ale też samej szkoły! – podkreśla 
Sylwia Linek, nauczycielka w ZSG.  

/Sylwia Linek, ZSG w Nędzy/                                                                                                         fot. nowiny.pl                                              
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„HIP HOP – MATEMATYCZNE ZABAWY 
RUCHOWE” 
Od września 2013 roku uczniowie Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Babicach biorą udział w zajęciach 

rozwijających zainteresowania uczniów wybitnie 
uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk 
matematyczno-przyrodniczych. Podczas zajęć 
wykorzystywane są pomoce dydaktyczne zakupione  
w ramach projektu „Indywidualizacja w Gminie Nędza”. 

Pomoce pozwalają na przeprowadzanie różnego rodzaju 
zabaw, pomagają też w rozwijaniu i kształtowaniu 
logicznego myślenia, motoryki, zdolności skupienia uwagi, 
percepcji (zdolności spostrzegania), kreatywności, 
orientacji i zdolności obserwacji przestrzennej. 
Podczas zajęć wykorzystywane są pomoce dydaktyczne.  

– Były to np. pomoce dydaktyczne Hip Hop – mówi prowadząca zajęcia Małgorzata Kocjan. - Uczniowie podczas 
zabawy tworzyli proste zadania matematyczne, ciągi liczbowe i rytmiczne. Uczyli się prawidłowego odwzorowania 
w ruchu, co pomagało rozwijać logiczne myślenie. Dzieci odczytując ciąg liczbowy przeskakiwały według ułożonego 
wzoru (skakały obunóż, na lewej lub prawej nodze). Dzieci poszerzały wiadomości matematyczne:  rozpoznawały 
liczby parzyste i nieparzyste – tłumaczy Małgorzata Kocjan. Uczniom bardzo podobała się też gra Memory  
z wykorzystaniem płytek i kostki. Zajęcia pokazały, że można równocześnie rozwijać umiejętności umysłowe  

i fizyczne oraz uczyć  komunikacji społecznej. 

 
/Małgorzata Kocjan, ZSP w Babicach/ 

 

W NĘDZY WALCZYLI O PUCHAR WÓJTA 
76 uczestników walczyło o puchar Wójta Gminy w noworocznym 
turnieju tenisa stołowego jaki corocznie odbywa się w Nędzy.  
– Frekwencja udowodniła, że warto organizować tego typu sportowe 
wydarzenia – mówi organizator Grzegorz Swoboda. 
Tegoroczna XIV już edycja imprezy cieszyła się dużą popularnością, 

co ciekawe nie tylko wśród dzieci i młodzieży, ale i dorosłych!  
W sumie z rakietkami przy stołach stanęło 76 uczestników w różnych 
grupach wiekowych.  
– Cieszy, że na nasz turniej przyjeżdżają mieszkańcy całego 

regionu: byli uczestnicy i z naszej gminy: Nędzy, Zawady Książęcej, 
Ciechowic, Łęgu, Górek Śląskich, czy Babic, ale i spoza gminy – byli 
tenisiści z Kuźni Raciborskiej, Turza, Borucina, Raciborza, 

Kędzierzyna-Koźla. Nie zabrakło Czechów z zaprzyjaźnionych Velkich 
Hostic – wylicza Grzegorz Swoboda. 
Pavel Straub z Velkich Hostic na turniej do Nędzy przyjeżdża od 
pięciu lat. – Impreza niesamowicie mi się podoba, ducha sportu czuć 
tu w powietrzu! – mówił zawodnik  
z Czech.  

Celem organizatorów turnieju jest 
popularyzacja aktywności wśród 
dzieci i młodzieży i promocja sportu 
w gminie. – Zależy nam, żeby 
szczególnie młodych wyciągnąć z 
domu. Za dużo czasu spędzają dziś   
przed telewizorem i komputerem,  

a sport wymaga wysiłku. Trzeba więc 

zrobić wszystko, żeby był „podany”  
w atrakcyjnej dla młodzieży formie - 
uśmiecha się organizator.   
Wójt Anna Iskała jest pod 
wrażeniem sprawnej organizacji 
imprezy. – Trening czyni mistrza! Ci, 

którzy zaczynali 14 lat temu jako 
uczestnicy, obecnie są 
organizatorami turnieju – podkreślała 
wójt Nędzy Anna Iskała. – W 
imprezie biorą udział pasjonaci, 

staram się, by zostali docenieni nagrodami – mówiła Wójt.  
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PRZYWIEŹLI PIERWSZE MIEJSCE! 
 

Koło teatralno-kabaretowe Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nędzy 

zostało wyróżnione możliwością występu 3 stycznia 2014 roku w auli 

Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego imienia Marii Skłodowskiej-Curie 

w Gliwicach. 

 

Uroczysta Gala podsumowała XIV Międzyszkolny Przegląd Inscenizacji 

Bożonarodzeniowych, który odbył się między 9 a 13 grudnia 2013 roku. 

W ciągu kilku dni jury oceniło 710 aktorów pod opieką 63 

wychowawców! 

 

Uczniowie ZSG w kategorii szkół ponadpodstawowych zdobyli I miejsce! 

Wyróżniony został również autorski scenariusz opiekuna grupy Kornelii 

Czogalik.  

 

Podczas Gali podsumowującej – przy pełnej widowni - na scenie po raz 

kolejny można było obejrzeć spektakle grup teatralnych z Gimnazjum 

Katolickiego w Zabrzu oraz właśnie Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w 

Nędzy - dwóch spośród wyróżnionych pierwszym miejscem inscenizacji. 

- Spektakl pt. „Która to gwiazda” wzbudził żywe i życzliwe reakcje 

widzów. Tajemnica Bożego Narodzenia pokazana została przez pryzmat 

problemów współczesnego świata – mówi Kornelia Czogalik, nauczycielka w ZSG. Międzyszkolny Przegląd 

Inscenizacji Bożonarodzeniowych odbywa się pod patronatem m.in. Biskupa Diecezji Gliwickiej, Prezydenta Gliwic 

oraz patronatem medialnym Radia PLUS Śląsk, "Gościa Niedzielnego" i "Wiadomości Powiatu Gliwickiego". 

 

 

KONCERT NOWOROCZNY 
 

Wójt Gminy Nędza zaprasza na 
tradycyjny Koncert Noworoczny.  
2 lutego o godz. 16.00 w sali 
gimnastycznej Zespołu Szkolno-
Gimnazjalnego w Nędzy z koncertem 
wystąpi Orkiestra Dęta "Plania". W 
repertuarze znajdą się utwory 
muzyki rozrywkowej, dobrze znane 
przeboje polskie i zagraniczne. 
Orkiestrze towarzyszyć będą soliści 
Katarzyna i Krzysztof Szymura oraz 
tancerze z zespołu SPIN z 
Wodzisławia Śl. 
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WIEDEŃ W KALEJDOSKOPIE,  czyli mieszkańcy gminy w stolicy Austrii 
 
Początkowo miała to być eskapada na powszechnie znany 
Christkindmarkt (Jarmark Bożonarodzeniowy). Ale podróż 

okazała się niezwykłym przeżyciem, szczególnie dla tych, 
którzy zwiedzili stolicę Austrii po raz pierwszy! Wycieczka 
zorganizowana przez Gizelę Marondel wyruszyła z Nędzy 15 
grudnia. Trasa wiodła przez Chałupki, Brno, Mikulov, Wagram 
do Wiednia. 
 
Ciekawe miejsca w drodze 

- Po przekroczeniu granicy zatrzymaliśmy się m.in. w 
miejscowości Wagram. W 1809 roku rozegrała się tam jedna z 
najkrwawszych bitew w kampaniach napoleońskich między 
Austrią a Francją z udziałem polskich szwoleżerów gwardii 
napoleońskiej! – przypomina Krystian Okręt, nauczyciel i 

uczestnik wycieczki. 
 

fot. Gizela Marondel 

 

Wiedeń – od historii po nowoczesność 

Zwiedzanie Wiednia mieszkańcy rozpoczęli od spaceru po ul. Kegelgrasse, gdzie usytuowany jest 
Hundertwasserhaus, nowoczesny budynek z 1977 roku zaprojektowany przez Friedricha Hundertwassera, jednego 
z najwybitniejszych współczesnych architektów austriackich, aktywisty ochrony środowiska. - Budowla 
zdecydowanie odróżnia się od pozostałych wiedeńskich domów wręcz baśniowym wyglądem. Elewacje cieszą oko 
wszystkimi możliwymi kolorami, a każde okno różni się kształtem od pozostałych! Wokół szklane ozdoby, a na  
dachu kwitną ogródki -  zachwycają się podróżnicy.  
 

Cesarski Hofburg 
Hofburg - kiedyś rezydencja cesarska pełniąca funkcję pałacu 
zimowego. Budowana od XIII w., a w kolejnych epokach 
wielokrotnie przebudowywana, obecnie ma wystrój barokowy, 
dzięki cesarzowej Marii Teresie. Wśród całego kompleksu 
budowli na szczególną uwagę zasługuje kilka z  nich. Między 

innymi kościół św. Augustyna - miejsce uroczystości ślubnych 
cesarzy (m.in. Marii Teresy z Franciszkiem I Lotaryńskim czy 
Franciszka Józefa z Elżbietą Bawarską, znaną jako Sissi, 
dzięki kreacjom filmowym Romy Schneider). To tutaj w każdą 
niedzielę w czasie porannej mszy śpiewa sławny Wiedeński 
Chór Chłopięcy. Przed przeniesieniem do Hofburga siedziby 
władców Wiednia z dynastii Babenbergów była twierdza na 

placu Am Hof, gdzie znajduje kolumna Maryjna poświęcona 
Dziewicy Marii, postawiona w 1667 r. w podzięce za 
ustąpienie epidemii dżumy.  
 
Ropuchy i jaszczurki w walce ze złem  
Symbolem Wiednia jest katedra św. Szczepana. Jej charakterystyczną cechą jest szkieletowa wieża przez 
wiedeńczyków pieszczotliwie nazywana "Steffl". Do najbardziej wartościowych dzieł należy kazalnica z XVI w. 

ozdobiona misternymi płaskorzeźbami ropuch, jaszczurek, węży symbolizującymi walkę dobra ze złem. Jednak we 
wnętrzu dominuje ołtarz główny z XVII w. Lśni barokowym przepychem. 

 

Ważnym punktem programu był oczywiście Christkindmarkt i 
wędrówka po niezliczonych straganach oferujących przeróżne 
bożonarodzeniowe ozdoby, a przede wszystkim grzane wino.  

- Można było okiem zagranicznego przybysza śledzić życie 
towarzyskie wiedeńczyków, którzy większość wolnego czasu 
spędzają w kawiarniach! – opowiada Krystian Okręt.   Droga 
powrotna też atrakcyjna - biegła przez wzgórze Kahlenberg, z 
którego król Jan III Sobieski dowodził zwycięską bitwą o Wiedeń z 
Turkami podczas tzw. "odsieczy wiedeńskiej”. Na szczycie góry 
znajduje się kościół pw. św. Józefa z tablicami pamiątkowymi 

poświęconymi Sobieskiemu i papieżowi Janowi Pawłowi II, który 
złożył w tym miejscu wizytę z okazji 300. rocznicy zwycięskiej 
bitwy.  

GMINA NĘDZA – TU SIĘ DZIEJE! 
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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 

S. Mostek 

NAKŁAD: 1.200 egzemplarzy 

Zdrowia, pogody ducha, wdzięczności wnuków 

WSZYSTKIM BABCIOM I DZIADKOM 

życzy Zarząd Koła Emerytów i Rencistów 

SESJA RADY GMINY NĘDZA – W PIGUŁCE 

 

W sesji Rady Gminy 20 stycznia 2014 r. uczestniczyło 13 radnych – nieobecni: Beata Widera i Rafał Lincner. 

WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ RADĘ GMINY W NĘDZY – 20 stycznia 2014r.  
 Uchwała zmieniająca Uchwałę XXXVII/302/2013 Rady Gminy Nędza  z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie inkasa opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Bolesława Kołakowska - sołectwo Górki Śląskie)  

 Uchwała dot. zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i 

tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowa inwestycją na terenie Gminy Nędza 

 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XLIV-342-2013 Rady Gminy Nędza  w sprawie uchwalenia regulaminu   Wynagradzania 

Nauczycieli w Gminie Nędza; 

 Uchwała dot. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie 

dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem 

wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.  

 Uchwała dot. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy w zakresie 

dożywiania” na lata 2014-2020; 

 Uchwała dot. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w 

postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie 

dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 

Szczegóły sesji Rady Gminy Nędza – podjęte uchwały oraz protokoły można znaleźć na stronie 
internetowej http://bip.nedza.pl/rada/sprawozdania.html 

 

GMINA NĘDZA WSPIERA NOWE 
INWESTYCJE 
Rada Gminy w Nędzy podczas sesji 20 stycznia podjęła 
uchwałę o zwolnieniu od podatku od nieruchomości 
przedsiębiorców realizujących na terenie gminy Nędza 
nowe inwestycje i tworzących nowe miejsca pracy.  

- Liczymy, że zapis zachęci przedsiębiorców do 
inwestowania na naszym terenie, że gmina będzie dla nich 
bardziej atrakcyjna. Trzeba pamiętać, że nowe inwestycje 
to nie tylko dodatkowe dochody z podatków, ale również 
miejsca pracy dla mieszkańców – zaznacza Wójt Gminy 

Anna Iskała.  

Z ulgi mogą oczywiście skorzystać również firmy, które w 
gminie już funkcjonują, pod warunkiem, że zdecydują się 
na nową inwestycję. - Nic tak dobrze nie kreuje dobrego klimatu jak zadowolenie przedsiębiorców, którzy na 
danym obszarze już działają. To dobry sygnał dla tych, którzy możliwość inwestycji dopiero rozważają – dodaje 
Wójt. 
Ze zwolnienia mogą skorzystać: 

 mikroprzedsiębiorcy – przez okres 2 lat, w przypadku zrealizowania – po wejściu w życie niniejszej 

uchwały – nowej inwestycji, której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą wyniosą nie mniej niż 

200.000 zł i utworzenia – po wejściu w życie niniejszej uchwały – 2 nowych miejsc pracy związanych z 

nową inwestycją; 

 mali przedsiębiorcy – przez okres 3 lat, w przypadku zrealizowania nowej inwestycji, której koszty 

kwalifikujące się do objęcia pomocą wyniosą nie mniej niż 600.000 zł i utworzenia 8 nowych miejsc pracy 

związanych z nową inwestycją; 

 średni przedsiębiorcy – przez okres 4 lat, w przypadku zrealizowania nowej inwestycji, której koszty 

kwalifikujące się do objęcia pomocą wyniosą nie mniej niż 

3.000.000 zł i utworzenia 15 nowych miejsc pracy 

związanych z nową inwestycją; 

 przedsiębiorcy inni niż mikroprzedsiębiorcy, mali 

przedsiębiorcy i średni przedsiębiorcy – przez okres 5 lat, w 

przypadku zrealizowania nowej inwestycji, której koszty 

kwalifikujące się do objęcia pomocą wyniosą nie mniej niż 

10.000.000 zł i utworzenia 30 nowych miejsc pracy   

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

