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RADNI UCHWALILI BUDŻET NA 2015 ROK 
 

•   Gmina Nędza planuje w 2015 roku wydać  

19.107.102,56 zł. Największą część budżetu pochłonie 

dział oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej. 

 

Inwestycją priorytetową dla Gminy na kolejne lata 

pozostaje budowa kanalizacji. Przypomnijmy, że 

zakończył się pierwszy etap realizowany w sołectwie 

Ciechowice. Inwestycja została wpisana do Wieloletniej 

Prognozy Finansowej, podobnie jak m.in. adaptacja 

budynku do celów OSP w Babicach, budowa sieci 

wodociągowej przy ul. Wyrobiskowej w Babicach (teren 

przemysłowy, na którym Gmina w 2014 roku sprzedała 

dwie duże działki pod inwestycje), czy budowa parkingu 

wraz z siłownią "pod chmurką" przy ul. Leśnej w 

Nędzy.  

„Środki wydatkowane na oświatę w gminie są potężne. Mimo to, 
wszystkie placówki działające obecnie w sołectwach zostaną utrzymane ” 

- mówi wójt Anna Iskała. 
 

    - Zdajemy sobie sprawę z tego, że budowa 

kanalizacji jest przedsięwzięciem bardzo 

kosztochłonnym i rozłożonym w czasie, ale które 

sukcesywnie zamierzamy realizować. Liczę, że z dużą 

pomocą środków unijnych, po które chcemy sięgnąć w 

nowym rozdaniu - mówi wójt Iskała. 

    Najwięcej środków w tym roku zaplanowano w 

budżecie w działach: oświata, transport, administracja 

publiczna oraz pomoc społeczna.  

     8.566.828,00 zł - tyle pochłonie oświata i 

edukacyjna opieka wychowawcza. To „lwia” część 

budżetu. - Mimo, że środki są potężne, to tak jak 

zadeklarowałam w poprzedniej kadencji, wszystkie 

placówki działające obecnie w naszych sołectwach 

zostaną utrzymane - mówi wójt.  

    Ważną częścią budżetu gminy jest ta, o której 

przeznaczeniu decydują sami mieszkańcy. Na fundusz 

sołecki w tym roku wyodrębniono z budżetu Gminy 

ponad 140 tys. zł. 

    Gminy nie mają obowiązku uchwalania funduszu 

sołeckiego. Nie wszystkie się na niego decydują.  

- Fundusz sołecki to forma budżetu obywatelskiego. 

Wspiera lokalne inicjatywy i pobudza mieszkańców do 

działania na rzecz swojej wsi. A o to przecież nam 

chodzi, o aktywnych mieszkańców, o to, by czuli, że mają 

realny wpływ na to, co dzieje się w ich miejscowości - 

mówi wójt Anna Iskała. 

    I tak, m.in. w Górkach Śl. powstanie parking przy ul. 

Nowej; mieszkańcy Zawady Książęcej zdecydowali o 

wyposażeniu LKS-u w siłownię; budynek wielofunkcyjny 

w Szymocicach zyska nowy piec; w Ciechowicach 

zostanie zmodernizowany plac zabaw; w Łęgu 

wyremontuje się ul. Polną; w Babicach poszerzony 

zostanie wjazd z ul. Rudzkiej na ul. Arki Bożka; w Nędzy 

plac zabaw przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji 

wzbogaci się o nowy sprzęt. • 
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STAWKI ZA ŚMIECI NA RAZIE BEZ ZMIAN 
•  12 lutego upłynie termin składania ofert firm 

zainteresowanych odbiorem i zagospodarowaniem 

śmieci w gminie Nędza. To nowy przetarg. Poprzedni 

unieważniono, bo cena najkorzystniejszej oferty 

przewyższała kwotę, którą Gmina zamierzała 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

    Odpady zmieszane firma odbierać będzie dwa razy 

w miesiącu dla zabudowy jednorodzinnej i dwa razy w 

tygodniu dla zabudowy wielorodzinnej. Zaś odpady 

segregowane takie jak: papier i tektura, szkło, odpady 

wielomateriałowe, tworzywa sztuczne i metale - raz w 

miesiącu dla zabudowy jednorodzinnej oraz dwa razy 

w miesiącu dla zabudowy wielorodzinnej. 

    Mieszkańcy mogą też sami wywozić śmieci i 

dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych, który firma odbierająca śmieci ma 

obowiązek prowadzić. Ale zgodnie z nową 

specyfikacją przetargową PSZOK czynny będzie jeden 

dzień w tygodniu a nie jak do tej pory cały tydzień. 

 

- Na sesji nadzwyczajnej rady gminy, która odbyła się 

16 grudnia radni nie przyjęli propozycji nowych stawek 

za odbiór śmieci, które były konsekwencją 

rozstrzygniętego wcześniej przetargu. Wszystkie firmy, 

które chciały realizować zadanie w 2015 roku 

zaproponowały kwotę o wiele wyższą niż Gmina 

planowała wydać - tłumaczy wójt Anna Iskała. 

Czy i o ile wzrosną stawki za odbiór śmieci, będzie jasne po 
rozstrzygnięciu przetargu. Póki co wiadomo, że do końca marca zostają 

bez zmian. 
   

Firma, która go wygra, zagospodarowaniem odpadów 

będzie się zajmować od 1 kwietnia 2015 roku do końca 

2016 roku. Tymczasem do końca marca odbiorem 

odpadów na terenie gminy będzie zajmować się 

Przedsiębiorstwo Komunalne z Raciborza. 

    Firma wyłoniona w przetargu będzie miała 

obowiązek wyposażyć mieszkańców w pojemnik (jeden 

na każdą nieruchomość) oraz w worki na śmieci.  

    Do punktu mieszkańcy mogą wywozić: papier i 

tekturę, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania 

wielomateriałowe, metale, przeterminowane leki i 

termometry rtęciowe, zużyte baterie i akumulatory, 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, tekstylia, 

odpady problematyczne (w tym: chemikalia, 

opakowania po nawozach sztucznych i środkach 

ochrony roślin, farby, rozpuszczalniki). • 

 

MIESZKAŃCY SKORZYSTALI  
Z „WYPRAWKI SZKOLNEJ” 

wniosek do dyrektora szkoły, do której dziecko 

uczęszcza. - Wartość pomocy nie mogła przekroczyć 

kwoty 225 zł dla uczniów klas II i III oraz 325 zł dla 

uczniów klas VI - wyjaśnia Edyta Szajt. Należało też 

spełnić kryterium dochodowe, które w tym roku zostało 

podniesione i wyniosło 539 zł netto na jedną osobę w 

rodzinie. 

    Dofinansowanie przyznano również osobom bez 

względu na kryterium dochodowe, jednak gdy w 

rodzinie występują m.in. bezrobocie, sieroctwo, 

niepełnosprawność czy długotrwała choroba. Z pomocy 

mogli również skorzystać, bez względu na dochód w 

rodzinie, uczniowie szkół podstawowych oraz 

gimnazjum posiadający orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego. 

    Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka 

szkolna” polega na dofinansowaniu zakupu 

podręczników do kształcenia ogólnego, w tym 

specjalnego lub podręczników do kształcenia w 

zawodach. • 

• Każdego roku ministerstwo ustala inną grupę 

docelową, która może skorzystać z dofinansowania 

w ramach programu "Wyprawka szkolna". W 2014 

roku w gminie Nędza z dofinansowania skorzystało 

26 uczniów. 

W gminie Nędza z dofinansowania skorzystało w 

ubiegłym roku: 6 uczniów klasy II, tyle samo z klasy 

III i 4 uczniów z klasy VI, 8 uczniów z rodzin, w 

których występuje m.in. bezrobocie, sieroctwo czy 

niepełnosprawność oraz 2 uczniów posiadający 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.     
    - Środki na wyprawkę szkolną przekazywane są 

przez wojewodę na podstawie wniosku składanego 

przez Gminę, a następnie ta przekazuje  pieniądze 

szkołom - wyjaśnia Edyta Szajt z Urzędu Gminy w 

Nędzy.  

    Aby dofinansowanie uzyskać, należy złożyć  
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SPRZEDANO STARĄ PLEBANIĘ W ZAWADZIE KSIĄŻĘCEJ 
•  Za blisko 70 tys. zł Gmina Nędza sprzedała 

nieruchomość z budynkiem byłej plebanii w 

sołectwie Zawada Książęca. Nabywca zdradza, że 

remont obiektu ruszy, jak tylko pozwoli na to 

pogoda. Co tam powstanie? 

 

Gmina nieruchomość w Zawadzie Ks. nabyła przed 

laty od tamtejszej parafii. Działkę podzielono wtedy na 

dwie części. 

    Przetarg na sprzedaż działki, na której znajduje się 

budynek dawnej plebanii, odbył się już po raz czwarty. 

Przystąpiła do niego jedna osoba. Nieruchomość 

zabudowaną przy ul. Raciborskiej o powierzchni 

0,1582 ha sprzedano za kwotę 69.570,00 zł brutto. 

„Od początku były plany, że budowa parkingu przy cmentarzu zostanie 
sfinansowana ze sprzedaży byłej plebanii” 

 - mówi wójt Anna Iskała. 

   

Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym 

wolnostojącym. Nieruchomość jest wyposażona w 

urządzenia infrastruktury technicznej, takie jak energia 

elektryczna oraz posiada dostęp do sieci wodociągowej. 

Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna oraz pola. 

    Budynek mieszkalny (była plebania) ma 

powierzchnię użytkową ponad 143 m2 oraz budynek 

gospodarczy. Zaletą jest lokalizacja. Nieruchomość 

położona jest przy drodze asfaltowej na trasie do 

Raciborza. 

Nabywca budynku chciałby go wyremontować, kiedy 

tylko pozwoli na to aura. - Moim marzeniem jest 

stworzenie tam miejsca, które służyłoby ludziom. Kto 

wie, może mógłby tam powstać np. dom dla matki z 

dzieckiem - rozważa nabywca nieruchomości. 

    Na drugiej działce, która stanowi mienie Gminy, przy 

cmentarzu, powstanie parking. - Od początku były 

plany, że jego budowa zostanie sfinansowana ze 

środków, jakie uzyskamy ze sprzedaży starej plebanii - 

przypomina wójt Anna Iskała. •  

 

Z A P R O S Z E N I E 
 
                     Wójt Gminy Nędza oraz Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Nędzy 

                                                                        zapraszają na 

        Noworoczny Turniej Tenisa Stołowego 
 

    Kiedy:     31 stycznia 2015 r., godz. 9:30 

             Gdzie:     Sala gimnastyczna ZSG w Nędzy 

                        Kto:      • Szkoła podstawowa 

                                          • Gimnazjum 

                                                • Szkoły ponadgimnazjalne 

                                                       • Kobiety „Open” 

UDZIAŁ  BEZPŁATNY            • Mężczyźni „Open”  
 

ZAPISY PRZED ROZPOCZĘCIEM TURNIEJU 
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UCZNIOWIE Z NĘDZY WYSTĄPILI  
W KLIPIE MUZYCZNYM  
 

 

•  Klip nakręciła Gmina Nędza, zaś pastorałkę 

skomponowała nauczycielka Sylwia Linek. W klipie 

występuje wraz ze swoimi uczniami. Obejrzało go  

w internecie już kilkaset osób. 

Sylwii Linek, nauczycielce wychowania 

wczesnoszkolnego w ZSG w Nędzy, nigdy nie brakuje 

energii w pracy z dziećmi. Poza klasycznymi lekcjami, 

regularnie angażuje swoich uczniów w wiele 

niezwykłych przedsięwzięć i projektów. 

„Cieszę się, że powstało coś, dzięki czemu wokół dzieje się piękno i magia ”  
– mówi Sylwia Linek . 

    Oczkiem w głowie pani Sylwii są zajęcia muzyczne. 

Sama komponuje muzykę i słowa do utworów, które 

potem wykonują jej uczniowie. Jest również autorką 

pastorałki pt. Wielki cud, która posłużyła do nagrania 

klipu wideo Gminy Nędza, jako muzycznej pocztówki z 

najlepszymi życzeniami świątecznymi dla  

mieszkańców powiatu i nie tylko. Produkcja była 

prezentowana m.in. na Zamku Piastowskim w 

Raciborzu. 

W klipie nauczycielka wystąpiła wraz ze swoimi 

uczennicami: Katarzyną Pala, Magdaleną Kunicką, 

Julią Wojtek, Emilią Wojtek, 

Wiktorią Wałach i Hanną Galas.      

    - To była dla mnie wielka 

przygoda! - przyznała Wiktoria.  

– Utwór bardzo nam się podoba. 

Słowa są prosto z serca… - stwierdziła. • 

 

DZIECI Z NĘDZY ZABRAŁY GOŚCI DO FABRYKI ŚW. MIKOŁAJA 
 

 

Przedstawienie podzielone było na dwie części. W 

pierwszej wystąpiły dzieci 4- i 5-letnie z grupy 

„Biedronki”, które odegrały rodzinę przygotowującą się 

do świąt. - Następnie dzieci przeniosły wszystkich w 

świat fantazji, do fabryki św. Mikołaja. W końcu 

zaprzęg reniferów wraz z Mikołajem i elfami udał się w 

podróż,  by uszczęśliwić dzieci czekające na prezenty - 

uśmiecha się Monika Kupczyk, dyrektor przedszkola.  

    W drugiej części jasełkowego przedstawienia 

wystąpiły starsze dzieci 5- i 6-letnie z grupy „Myszki”. 

Zmieniła się sceneria i pojawiła się uboga stajenka, chór 

aniołków, pasterze, Trzej Królowie, diabełki oraz Józef i 

Maryja szukający miejsca do schronienia. Dzieci 

śpiewały  kolędy i pastorałki.  

    Był też czas na złożenie sobie życzeń, a na rodziców 

czekała niespodzianka w formie filmu, w którym 

wystąpiły dzieci opowiadające o świętach i przesyłające 

gorące życzenia świąteczne. Nie zabrakło też wspólnego 

kolędowania, przełamania się opłatkiem i słodkiego 

poczęstunku. • 

• To był wielki dzień dla dzieci z grup „Myszki” 

oraz „Biedronki” z Przedszkola w Nędzy. 

Przedszkolaki wraz z wychowawczyniami zaprosiły 

swoje rodziny na piękne jasełka.  Wśród 

zaproszonych gości nie zabrakło Przyjaciół 

Przedszkola, którzy zawsze wspierają placówkę w 

ważnych momentach. 
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PIERWSZE MIEJSCE UCZNIÓW Z NĘDZY NA PRZEGLĄDZIE W GLIWICACH! 
 

• Uczniowie z Nędzy pod kierunkiem Kornelii 

Czogalik  od wielu lat biorą udział w 

Międzyszkolnym Przeglądzie Inscenizacji 

Bożonarodzeniowych jakie organizuje Górnośląskie 

Centrum Edukacyjne. Często zdobywają czołowe 

miejsca. Tym razem w swojej kategorii udało im się 

zdobyć miejsce pierwsze! 

 

W auli Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego w 

Gliwicach wystawiono w sumie 40 inscenizacji grup 

teatralnych z całego województwa.  

    Uczniowie z Nędzy wystąpili z jasełkami, można 

powiedzieć, zmodyfikowanymi. - Nie przygotowujemy 

klasycznych jasełek. Nasze przedstawienia są 

przerobione, można powiedzieć, przepuszczone przez  

         „Teatr, zaraz po religii, jest największym motorem  
                                                  ludzkiego ducha i umysłu” 

                                                             -  twierdzi Kornelia Czogalik. 
 

maszynkę współczesności  - mówi Kornelia Czogalik, 

nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkolno-

Gimnazjalnym w Nędzy. 

    Tytuł przedstawienia to "Gloria w galerii". - Święta z 

perspektywy konsumenta. Święta, w których ważne jest 

wszystko, tylko nikt nie wie, o co chodzi tak naprawdę, 

nie ma ducha, nie ma Chrystusa - wyjaśnia. 

    Kornelia Czogalik koła teatralne zakładała w każdej 

szkole, w której przyszło jej pracować. Teatralno-

kabaretowe w Nędzy założyła w 1999 roku. W tym   

roku uczniów chętnych do udziału w zajęciach jest 

wyjątkowo dużo. - Po raz pierwszy mam więcej 

chętnych niż potrzeb. Rozważam uruchomienie drugiej 

grupy - mówi nauczycielka. 

    Uważa, że teatr, zaraz po religii, jest największym 

motorem ludzkiego ducha i umysłu. - Jest sztuką 

wszystkich sztuk. Wszechstronnie rozwija. Staram się 

zachęcać i zabierać młodzież do teatru, choć uważam, 

że przeżywa obecnie kryzys. Dlatego robię co mogę na 

małym szkolnym poletku - mówi Kornelia Czogalik. • 

 

W GÓRKACH ŚLĄSKICH RODZICE WYKONALI OZDOBY, 
A DZIECI WYSTAWIŁY JASEŁKA  

 

Podczas kiermaszu świątecznego zorganizowanego w 

Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Górkach Śl. można 

było kupić fantastyczne, własnoręcznie wykonane 

przez rodziców ozdoby świąteczne i ciasta. Dzieci 

wystawiły jasełka. 

    - W przedstawieniu jasełkowym goście mogli 

podziwiać grę małych aktorów, tancerzy oraz 

śpiewaków. Byli bardzo profesjonalni! - uśmiecha się 

Halina Radoń z ZSP w Górkach Śl. 

    Mocnym elementem przedstawienia były stroje 

występujących. Rodzice przygotowali piękne kostiumy 

Maryi, Józefa, pasterzy, aniołów, śnieżynek, Trzech 

Króli i postaci z bajek. • 
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 Nazwa jednostki organizacyjnej Ogółem 

uczniów 

Liczba 

oddziałów 

Liczba uczniów w oddziale  

 

 

1.  

Szkoła Podstawowa w Zespole 

Szkolno-Gimnazjalnym w Nędzy 

 
 
 
 
 

 

260 

 

14 

Kl. I a   -  20 

Kl. I b   -  15 

 
Ogółem: 35 

Kl. II a  -  18 

Kl. II b  -  16 
 

Ogółem: 34 

Kl. III a  - 18 

Kl. III b  - 19 
 
Ogółem: 37 

Kl. IV a  - 19 

Kl. IV b  - 19 

Kl. IV c  - 19 

 
Ogółem: 57 

Kl. V a  - 17 

Kl. V b  - 17 

Kl. V c  - 16 

 
Ogółem: 50 

Kl. VI a  - 23 

Kl. VI b  - 24 
 
Ogółem: 47 

2.  

Gimnazjum w Zespole Szkolno-

Gimnazjalnym w Nędzy 

 

175 

 
 
 
 
 
 

 

9 

Kl. I a   -  18 

Kl. I b   -  18 

Kl. I c   -  19 

Kl. I d   -  18 

 
 
Ogółem: 73 

Kl. II a  -  21 

Kl. II b  -  18 

Kl. II c  -  17 

 
Ogółem: 56 

Kl. III a  - 24 

Kl. III b  - 22 

 

Ogółem: 46 

3.  

Szkoła Podstawowa w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym  

w Górkach Śl. 

 

 

37 

 

3 

 

Kl. I    -   16 

Kl. II   -   11 

Kl. III  -   10 
 
 

 
 

Ogółem: 37 
 

4.  

Szkoła Podstawowa w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym  

W Zawadzie Ks. 

 

 

23 

 

3 

 

Kl. I    -   8 

Kl. II   -   9 

Kl. III  -   5 
 

 
 

Ogółem: 22 
 

5.  

Szkoła Podstawowa w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym  

w Babicach 

 

 

13 

 

2 

 

Kl. I    -   7 

Kl. II   -   6 

 

 
Ogółem: 13 
 

 Ogółem 

uczniów: 

508 

Liczba 

oddziałów: 

31 

 

 

Sporządziła: Edyta Szajt 

 

DANE Z PROJEKTU ORGANIZACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015 DOTYCZĄCE LICZBY 
ODDZIAŁÓW I UCZNIÓW W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY NĘDZA  
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 Nazwa jednostki organizacyjnej Liczba dzieci 

uczęszczających  

do przedszkola 

Liczba  

oddziałów 

Wiek (rocznik) 

/liczba dzieci 

1. 

 
 
 
 
 

 

Przedszkole w Nędzy 

 

99 

 

4 

dzieci 2,5-letnie (2012) -   4 

dzieci 3-letnie    (2011) -  19 

dzieci 4-letnie    (2010) -  30 

dzieci 5-letnie    (2009) -  24 

dzieci 6-letnie    (2008) -  30 

dzieci 7-letnie    (2007) -  1 

2.  

Przedszkole w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Górkach Śl. 

 

32 

 

2 

dzieci 2,5-letnie (2012) -   2 

dzieci 3-letnie    (2011) -   9 

dzieci 4-letnie    (2010) -  13 

dzieci 5-letnie    (2009) -   4 

dzieci 6-letnie    (2008) -   4 

3.  

Przedszkole w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Babicach 

 

38 

 

2 

dzieci 2,5-letnie (2012) -   2 

dzieci 3-letnie    (2011) -   9 

dzieci 4-letnie    (2010) -   9 

dzieci 5-letnie    (2009) -  13 

dzieci 6-letnie    (2008) -   5 

4.  

Przedszkole w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Zawadzie Ks. 

/oddział zamiejscowy w Łęgu 

 

43 

 

2 

dzieci 2,5-letnie (2012) -   2 

dzieci 3-letnie    (2011) -  13 

dzieci 4-letnie    (2010) -   8 

dzieci 5-letnie    (2009) -  17 

dzieci 6-letnie    (2008) -   3 

 Ogółem  

uczniów: 

212 

Liczba 

oddziałów: 

10 

 

 

SENIORZY Z NĘDZY PRZEŁAMALI SIĘ OPŁATKIEM 
 

•  Blisko setka seniorów - zarówno osób związanych 

z kołem emerytów, jak i uniwersytetem III wieku 

działającym od niedawna w gminie - spotkała się w 

Nędzy na wigilijce, by wspólnie poczuć magię świąt.  

Było wspólne śpiewanie kolęd i przełamanie się 

opłatkiem. Mieszkańcy Nędzy życzyli sobie przede 

wszystkim zdrowia, szczęścia i zgody w rodzinie.   

    Spotkanie opłatkowe dla części gości było pierwszym 

w szeregach koła emerytów. - Bardzo mi się tu podoba. 

To chwila relaksu, oderwania się od codziennych trosk - 

stwierdził jeden z panów.  

    Większa liczba osób nie 

umknęła uwadze obecnej na 

spotkaniu Wójt Gminy Nędza 

Annie Iskale.  - Widzę sporo nowych twarzy. Ogromnie 

się cieszę, że koło tak się rozrasta! - chwaliła wójt.   

    - Robi wrażenie! - stwierdził jeden z mieszkańców 

gminy, dla którego spotkanie opłatkowe również było 

pierwszym w kole emerytów. - Nie wiedziałem, że 

mamy we wsi tylu emerytów! - śmiał się. 

    Niespodzianką wieczoru była wizyta św. Mikołaja, 

który prezenty przywiózł saniami przystosowanymi do 

bezśnieżnej aury!  • 

Spotkanie uroczyście się rozpoczęło, gdy zapłonęła 

świeca zapalona betlejemskim światłem.  

Organizatorzy zadbali o wszystko. W sali Gminnego 

Centrum Kultury na gości czekały rzędy stołów z 

własnoręcznie wykonanymi ozdobami świątecznymi. 

A wśród wigilijnych dań nie mogło zabraknąć ryby, 

barszczu, moczki, klusek z makiem, wspaniałych ciast 

i ciasteczek autorstwa pań Brygidy, Teresy i Ireny.  

    - W rogu zielona choinka jako symbol życia, na 

stole opłatek, który jest symbolem pojednania i zgody. 

Niech każdy z nas wypowie słowo "wybaczam" i 

cieszmy się życiem - życzyła podczas spotkania 

Eleonora Czekała, przewodnicząca nędzańskiego koła 

emerytów.  

DANE Z PROJEKTU ORGANIZACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015 DOTYCZĄCE LICZBY 
ODDZIAŁÓW I UCZNIÓW W PRZEDSZKOLACH NA TERENIE GMINY NĘDZA  
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OŚRODEK POMOCY 
SPOŁECZNEJ ZAPROSIŁ DO 
WSPÓLNEGO STOŁU 

 

daleko. - Kiedy patrzy się na te uśmiechnięte twarze 

człowiekowi od razu jakoś lżej, od razu czuje, że tak 

naprawdę to nie jest taki zupełnie sam - przyznał ze 

wzruszeniem. I to, ile ta wigilia znaczy dla ludzi, 

faktycznie widać było w ich uśmiechniętych oczach, 

ciepłych rozmowach, a najbardziej w szczerym uścisku 

przy łamaniu opłatkiem.   

    Organizacja corocznego spotkania wigilijnego 

pokrywana jest głównie z budżetu GOPS, ale nie byłaby 

możliwa bez pomocy osób o wielkich sercach, które co 

roku decydują się wesprzeć inicjatywę.   • 

• Już po raz dwudziesty OPS w Nędzy zorganizował 

wspólną wigilię. Do stołu zasiadła blisko setka osób, 

mieszkańców wszystkich sołectw, którzy dzięki 

organizatorom świąteczną radość mogli dzielić z 

innymi. 

Pracownice nędzańskiego OPS-u oraz Caritasu 

zadbały o prawdziwie rodzinną, ciepłą atmosferę. Na 

pięknie przygotowanych stołach świece, stroiki i 

świąteczne potrawy: zupa grochowa, karp, kapusta z 

grzybami, moczka i ciasta. Wszystko pyszne, bo 

domowe i prawdziwe,. Choinka, opłatek, ale przede 

wszystkim serce i łzy wzruszenia. - Na to spotkanie 

czeka się cały rok - przyznała pani Helena, już wdowa.   

    Do tego najważniejszego posiłku w roku, 

zorganizowanego przez OPS w Nędzy, zasiadła blisko 

setka osób. – Mam nadzieję, że mieszkańcy są 

zadowoleni, że mogą się spotkać przy wigilijnym stole 

i dobre wrażenia zabrać potem do swoich domów - 

mówiła Bożena Polaczek, kierownik GOPS w Nędzy. 

    Pan Jan jest sam od kilku lat. Żona zmarła, dzieci  

 

O PIERWSZEJ PRACY PRZED KAMERĄ 
 

projektu publiczność będzie miała okazję zobaczyć 

spektakl na żywo. To już 27 lutego 

najprawdopodobniej w auli Zespołu Szkolno-

Gimnazjalnego w Nędzy.  

    Na realizację projektu GCK w Nędzy uzyskało 

dofinansowanie z programu "Działaj lokalnie". • 

 

Dla Babci i Dziadka 

                      Pamiętam chwile sprzed lat 
                      Babcia gotowała mleko 
                      Dziadek brał na barana 
                      U Was ciągle przebywałam 
    Białe wstążeczki w warkoczach 

    Fartuszek z muchomorkiem 
    Przedszkole z dużą lalą 
    Co rano mnie zaprowadzałaś 
                      Byłam małą dziewczynką 
                      Kiedy Bóg zabrał dziadka 
                      Lecz pamiętam jego oczy 

                      Zawsze szeroko otwarte 
    Lecz zostały wspomnienia 

    Nikt ich nie zabierze 
    Wasze twarze przed oczami 
    Wciąż mocno kocham Was   /Eleonora Czekała/ 

 

•  I nie tylko o pracy, ale też np. o swoim balu 

maturalnym. - Chcieliśmy pokazać, że lata 70- i  

80-te to nie tylko absurdy, z których śmiejemy się 

na filmach Stanisława Barei, ale zmaganie się z 

niełatwą rzeczywistością - mówi Joanna Dwornik, 

dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Nędzy, 

które realizuje projekt "Na deskach historii". 

Właśnie dobiegł końca pierwszy, bardzo ważny etap, 

w którym starsi uczestnicy projektu opowiedzieli przed 

kamerą o epizodach ze swojego życia: balu 

maturalnym, pierwszej pracy, a także emocjach jakie 

im towarzyszyły po odzyskaniu przez Polskę wolności 

w 1989 roku.  

    Swoje historie opowiedzieli mieszkańcy gminy 

Nędza chętnie angażujący się w życie społeczne: 

Eleonora Czekała, Edyta Szajt, Krystian Okręt, Jan 

Baron, Zygmunt Borecki i Adam Grzybowski. Ich 

relacje zostały nagrane.  

    W kolejnym etapie projektu pod kierownictwem 

reżyserki teatralnej młodzi aktorzy stworzą spektakl 

inscenizujący wysłuchane historie. Podczas finału  

GMINA NĘDZA – TU SIĘ DZIEJE                                          Gazeta Samorządowa Gminy Nędza nr 1/2015   
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ZAPOMNIANA PIEŚŃ RELIGIJNA 
Pamiątka uroczystego poświęcenia kamienia węgielnego w Nędzy 

dnia 20 kwietnia 1908  

prawdopodobnie ktoś z pobliskiej okolicy, gdyż użył w 

utworze gwarowego przymiotnika Nendzki (w odmianie 

literackiej 'nędzański'). 

Krystian Okręt 
 
Źródła: 
Droga do nieba. Katolicki modlitewnik i śpiewnik, Wydawnictwo Świętego Krzyża w 
Opolu, wyd. LXI, Opole 2006, s. 1031. 
R. Niklewicz, Stosunki narodowościowe na ziemi raciborskiej na przełomie XIX i XX w. 
- próba nowego spojrzenia, [w:] „Almanach Prowincjonalny”, Raciborskie Centrum 
Kultury, Racibórz, listopad 2011, s. 31. 
Z. Klemensiewicz, Historia języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2009, s. 617-618. 
Intenet, http://www.parafia-nedza.gliwice.opoka.org.pl 

• W tym roku mija 110. rocznica od momentu, kiedy 

proboszcz ówczesnej markowickiej parafii Alojzy Reif 

(1869-1927) rozpoczął starania o pozwolenie na budowę 

filialnego kościoła w Nędzy (wtedy oficjalny niemiecki zapis 

miejscowości brzmiał Nendza). Dwa lata później, w 1907 r., 

powstał już projekt budowli. 

20 kwietnia 1908 r. w Poniedziałek Wielkanocny nastąpiło 

uroczyste poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę 

kościoła. W trakcie ceremonii ks. A. Reif wygłosił kazanie po 

niemiecku, a zaproszony proboszcz z Kuźni Raciborskiej ks. A. 

Smykalla po polsku. Następnie odczytano dokumenty 

sporządzone w dwóch językach i zamurowano je w fundamenty 

powstającej świątyni. 

    Wśród tych dokumentów znalazła się pieśń upamiętniająca tę 

uroczystość, tekst której zamieszczamy ze strony internetowej 

nędzańskiej parafii. Pamiątka... wyraża radość z 

dotychczasowych dokonań i wielką nadzieję, że bardzo trudne 

przedsięwzięcie w niespokojnym okresie (Groźneć są czasy) 

zostanie uwieńczone sukcesem „Ad maiorem Dei gloriam”. 

Podmiot wypowiedzi operuje prostym, ludowym 

obrazowaniem, które kryje bogatą i głęboką treść religijną. 

Wypowiedź jest pochwałą mozołu i niezwykłej determinacji 

prostych ludzi, którym to wszystko Bóg wynagrodzi w niebie. 

Utwór pod względem stylistycznym zawiera wiele umiejętnie 

zastosowanych środków poetyckich: apostrofę (początek 

pierwszej strofy), szereg matafor (m.in. Głazu węgielny (…) 

Wzrastaj  wysmukle w obłoki), epitety (np. Nendzki ludku 

drogi). Pojawia się archaizm Groźneć są czasy ('groźne ci są 

czasy'). Na uwagę zasługuje poprawność językowa tekstu. W 

zakresie fleksji zachowuje się jeszcze dziewiętnastowieczną 

formę miejscownika w odmianie przymiotników rodzaju 

nijakiego (prześlicznem niebie). Trzeba sobie uświadomić fakt, 

że utwór powstał na terytorium Rzeszy Niemieckiej, gdzie 

ludność śląska poddana była silnej germanizacji. Nie została 

jeszcze do końca „skodyfikowana” polska pisownia (np. zapisu 

nie daleki nie można traktować jako błędu, gdyż nie 

ujednolicono jeszcze wtedy pisowni partykuły „nie” z różnymi 

częściami mowy). Autor wprowadza ciekawe neologizmy, np. 

szczodroduszność czy Głazu węgielny (wołacz: głazie!). 

Wersyfikacja dostosowana została do pieśni O Maryjo, moja 

radość, którą skomponował Teofil Klonowski (1805-1876) – 

kompozytor i pedagog w katolickim seminarium w Poznaniu. 

Tenże utwór został zamieszczony w popularnym na Śląsku 

modlitewniku Droga do nieba (wersja niemiecka Weg zum 

Himmel) ks. Ludwika Skowronka (1859-1934) już w 

pierwszym wydaniu z 1903 r. 

    Niestety nie znamy autora Pamiątki. Może znajdzie się jakiś 

trop, który pozwoli ustalić autorstwo. Według mnie był to  
 

 

http://www.parafia-nedza.gliwice.opoka.org.pl/
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