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 W tym roku 50 lat po ślubie obchodzą następujące pary: MARCOL Jadwiga – Michał, BIENIA 

Irmgarda – Henryk, PLEWA Józefa – Erwin, KAUFMAN RóŜa – Jerzy, TOMAŃSKA Maria – Robert, 

KAŁUśA Genowefa – Eryk, KOZUBSKA Agnieszka – Henryk, GZUK Maria – Jerzy, BLUCK Dorota – 

Józef, WIESNER Anna – Jerzy, MROSEK Hildegarda – Herbert, KOCOŃ ElŜbieta – Bronisław, 

KOŁODZIEJ RóŜa – Gerard, MAZUREK Łucja – Eryk, KOCZY Hildegarda – Herbert, DUDEK Łucja – 

Helmut, SIKORA Maria – Bronisław, RAŹNIAK Brygida – Jan, BARON Helena – Hubert. 
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PROMEM NA DRUGĄ STRONĘ ODRY 

 Od 1945 roku w Grzegorzowicach nie ma mostu. Mieszkańcy muszą korzystać z 
promu. Kursuje on w godzinach od 5.30 do 9.30 i od 13. do 17. Jeśli warunki są dobre, na 
drugą stronę w ciągu godziny moŜe przeprawić się sześć aut. Gdyby "tratwa" pływała całą 
dobę, na drugi brzeg moŜna byłoby przewieźć 140 samochodów. Jednorazowy cięŜar, jaki 
udźwignie prom, to 10 ton. Jednak gdy woda jest wysoka, przeprawa na drugą stronę rzeki 
staje się niebezpieczna. - lepiej nie ryzykować, bo liny mogą nie wytrzymać silnego prądu. 



  
  

BARDZO PROSZĘ O POMOC !!! 
Nazywam się Marcin Czajka, mam 26 lat i pochodzę z Zawiercia. W maju 2006 roku 
zostałem bestialsko wepchnięty pod pociąg przez nieznanych sprawców. Na skutek 
wypadku amputowano mi lewą kończynę dolną. Pomimo niepełnosprawności wciąŜ 

mam wyznaczone waŜne cele w Ŝyciu i potrafię uparcie do nich dąŜyć. Teraz najwaŜniejszym 
z nich jest pozyskanie środków na protezę, gdyŜ chciałbym powrócić do pełnego funkcjonowania 

w społeczeństwie. Uwielbiam aktywny, sportowy tryb Ŝycia. Dzięki protezie miałbym szanse 
wrócić do uprawiania dyscyplin, które wcześniej trenowałem, m.in. tenisa i koszykówki; teraz jest 
to niemoŜliwe. Moim marzeniem jest takŜe podjęcie studiów informatycznych i pracy zawodowej 

w tym kierunku, a tym samym usamodzielnienie się i częściowe odciąŜenie rodziców od 
pełnego utrzymywania mnie. Zwracam się z gorącą prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli, 

którzy mogliby pomóc mi uzbierać środki na protezę lewej nogi, a tym samym przyczynić się 
do lepszego i bardziej samodzielnego Ŝycia. Koszt nowej protezy wynosi 25.000 PLN, 

co zdecydowanie przerasta moŜliwości finansowe moje i rodziny. 
 

Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „PomóŜ i Ty” 
www.fundacjapomozity.sprint.pl 
63 1160 2202 0000 0000 2920 6273 

(z dopiskiem: „Proteza dla Marcina Czajki”) 

 
NOWE BOISKO W SZYMOCICACH 

 
 19 czerwca odbyło się uroczyste otwarcie boiska 
sportowego w Szymocicach połączone z rozpoczęciem 
wakacji. Przewidziano niespodziankę dla kaŜdego 
dziecka w postaci słodyczy i ogniska z pieczonymi 
kiełbaskami. Otwarcie boiska nastąpiło równocześnie z 
rozegraniem „meczu otwarcia”, w którym zmierzyli się 
nieco starsi piłkarze z Szymocic z zawodnikami z 
Adamowic. Sędzią głównym był licencjonowany sędzia 
piłkarski – zarazem mieszkaniec Szymocic – Pan Jerzy 
Kowol. Kapitanom druŜyn wręczono pamiątkowe 
statuetki. Pogoda oraz frekwencja dopisały!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Nędzy w roku 2008 w ramach POKL 

2007-2013 realizuje projekt systemowy 
pt.: „SZANSA – Program 

aktywnej integracji w Gminie Nędza”.  

W roku 2008 w ramach aktywnej integracji  
szkolenie objęło 10 osób zdolności  
zawodowej z terenu Gminy Nędza.  

Szkolenie gwarantuje zdobycie nowych  
umiejętności przydatnych  

w poszukiwaniu pracy. 
 



LETNI WYPOCZYNEK DZIECI Z NASZEJ GMINY 

       Jak co roku i tego lata Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Nędzy zorganizował wyjazdy dzieci na wypoczynek letni do 
miejscowości Muszyna. Kuratorium Oświaty w Katowicach 
zapewniło 9 miejsc dla dzieci z rodzin objętych pomocą GOPS na 
wyjazd na wakacje do Dźwirzyna i Kuźnicy Brzeźnickiej. 
 Łącznie w wakacje wyjedzie 23 dzieci. Dzieci, które juŜ 
wróciły z wakacji były radosne, pobyt się wszystkim podobał, 
pogoda prawie zawsze dopisywała. Atrakcji było wiele – 
wycieczki, ogniska, basen, spacery itp. Wszystkie dzieci chcą 
ponownie wyjechać na wakacje za rok – czy będzie to moŜliwe? 
OkaŜe się juŜ za 365 dni. 

 

 
 

INFORMACJE Z PRZEBIEGU PRAC W GMINIE NĘDZA 
 

1. Budowa Sali gimnastycznej w szkole w Górkach Śląskich. 
2. Termomodernizacja budynku w Nędzy przy ulicy StraŜackiej: 
-wymiana instalacji 
- remont dachu 
- wymiana okien i drzwi 
-wymiana bramy garaŜowej OSP 
- nowa kotłownia 
3. Przebudowa budynku gimnazjum pod usługi oświatowo – mieszkalne 
4. Remonty w szkołach i przedszkolach 
5. Instalacja nowej kotłowni w szkole w Zawadzie KsiąŜęcej 
6. Połączenie nowej studni ze stacją wodociągów (dokonano wszystkich uzgodnień) 
7. Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie całej Gminy Nędza 
8. Remont dróg dojazdowych do pól - częściowo w Zawadzie KsiąŜęcej i 1,5 km w Babicach 
9. Odbiór dróg gminnych w Górkach Śląskich, Zawadzie KsiąŜęcej, Łęgu, Babicach, Nędzy i 

Ciechowicach 
10. ZłoŜony projekt Aglomeracji w Urzędzie Wojewódzkim 

 
 !!!UWAGA !!! 

 
  

 W    ZWIĄZKU   Z    LICZNYMI    ZGŁOSZENIAMI DOTYCZĄCYMI     

SPALANIA   ODPADÓW    (W   SZCZEGÓLNOŚCI    PLASTIKÓW   W   

PORACH   WIECZORNYCH   I   NOCNYCH), WZYWA   SIĘ MIESZKAŃCÓW   

DO   NATYCHMIASTOWEGO ZAPRZESTANIA   TYCH   PRAKTYK! 

 
!!! Substancje przedostające się do powietrza podczas spalania plastików 
stanowią powaŜne zagroŜenie dla zdrowia i Ŝycia ludzi !!! 
  

 
                                                                                                 WÓJT GMINY NĘDZA 

                                                                                                mgr Anna Iskała 
 



STAN PRAC NAD PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W GMINIE 
NĘDZA 

 
 Sołectwa Nędza, Babice, Ciechowice, Łęg, Zawada KsiąŜęca i Ciechowice posiadają aktualne 
plany zagospodarowania przestrzennego. W sołectwie Górki Śląskie opracowywane są obecnie dwa 
projekty planów: 

1. projekt planu wyłączający ulicę Astrów 
został juŜ uzgodniony i jest przed wyłoŜeniem do publicznego wglądu 
2. projekt planu ulicy Astrów 
projekt tego planu zostanie w terminie do 3 tygodni wysłany do uzgodnienia 

  
Obecnie opracowywane są projekty zmian fragmentów planu zagospodarowania przestrzennego: 

1. poszerzenie istniejącej Ŝwirowni w Babicach 
2. przeznaczenie terenu pod Ŝwirownię w miejscowości Nędza- Trawniki 
3. przeznaczenie terenu pod handel: w miejscowości Babice przy drodze pomiędzy Markowicami a 

Babicami 
4. przeznaczenie terenu pod przemysł, usługi: w miejscowości Babice przy ulicy Wyrobiskowej 
5. przeznaczenie terenu pod oczyszczalnię ścieków w miejscowości Ciechowice - w sąsiedztwie 

istniejącej przepompowni 
Wszystkie wyŜej wymienione zmiany w planach są na etapie uzgodnień. 
 Podjęto uchwałę o zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Nędza polegającą na zmianie lokalizacji terenu pod oczyszczalnię ścieków. 
 
 
 

INFORMACJE O INWESTYCJACH I PRZETARGACH GMINY NĘDZA 
 

1. ULICA STRAśACKA 
- trwa aktualizacja dokumentacji i kosztorysów inwestorskich 
- ogłoszenie przetargu: początek sierpnia 
2. DROGI DOJAZDOWE DO PÓL 
- dokumentacja przesłana do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach 
- po akceptacji zostanie ogłoszony przetarg – połowa sierpnia 
3. BUDYNEK GIMNAZJUM 
- oczekujemy na pozwolenie na budowę ze starostwa 
- po otrzymaniu pozwolenia zostaną zlecone do opracowania kosztorysy inwestorskie i specyfikacje 
techniczne 
 

PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE 

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną wraz z zapleczem szatniowo-
sanitarnym i salą zajęć w Górkach Śląskich - stan surowy zamknięty sali gimnastycznej 

� przetarg nieograniczony na "Rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną 
wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym i salą zajęć w Górkach Śląskich przy ul. Ofiar 
Oświęcimskich 57 - stan surowy zamknięty sali gimnastycznej" ogłoszono w Biuletynie 
Zamówień Publicznych nr 124342-2008 w dniu 10.06.2008 r., w siedzibie zamawiającego na 
tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej gminy Nędza,  

� otwarcie ofert nastąpiło w siedzibie zamawiającego, w dniu 2.07.2008 r. o godz. 900,  
� złoŜono 2 oferty,  
� postępowanie uniewaŜniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp - cena najkorzystniejszej 

oferty przewyŜsza kwotę, którą zamawiający moŜe przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia 

� 30 lipca nastąpi kolejne otwarcie ofert na powyŜszy przetarg, którego przewidywany termin 
wykonania - 30 październik b.r. 



KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU ZESPOŁU SZKOLNO-
PRZEDSZKOLNEGO W ZAWADZIE KSIĄśĘCEJ – DYREKTOR mgr GABRIELA 

GOLDMAN 
 

        W dotychczasowej mojej pracy zawodowej przyświecała mi następująca misja, według której 
pragnę prowadzić w przyszłości moją placówkę. 
„Dziecko chce być dobre. 
Jeśli nie umie – naucz. 
Jeśli nie wie – wytłumacz. 
Jeśli nie moŜe – pomóŜ”. Janusz Korczak 
        Moim zamiarem jako dyrektora jest kierowanie zespołem szkolno-przedszkolnym, który będzie 
kształcił najmłodsze pokolenie na wysokim poziomie, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych 
potrzeb kaŜdego dziecka. Chciałabym, aby kaŜde dziecko w kierowanym przeze mnie zespole czuło się 
bezpiecznie i szczęśliwie. Niech kaŜdy absolwent naszej placówki będzie otwarty na ludzi i na świat, 
stosownie do wieku posiadał rozwiniętą wyobraźnię, był aktywny, wraŜliwy społecznie, ciekawy świata, 
odpowiedzialny za swoje czyny i chętny do czynienia dobra. W kierowanej placówce będę starała się 
tworzyć atmosferę Ŝyczliwości i współpracy. 
 
1. W swojej pracy zamierzam skoncentrować się na następujących działaniach: 
A. podnoszenie efektów pracy dydaktycznej: 
- ustawiczne diagnozowanie poziomu osiągnięć edukacyjnych uczniów, 
- dostosowanie stosowanych metod i form pracy do moŜliwości edukacyjnych ucznia, 
- organizowanie zajęć dodatkowych zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami uczniów. 
B. nasilenie działań opiekuńczych i wychowawczych: 
- zwrócenie uwagi na konieczność pełnego wykorzystania moŜliwości oddziaływania na uczniów ze 
strony wychowawców i pedagoga szkolnego. 
- tworzenie klimatu wychowawczego dającego poczucie bezpieczeństwa i sprzyjającego harmonijnemu 
rozwojowi uczniów. 
        Rodzice dają nam w opiekę to, co mają najdroŜsze – swoje dzieci, dlatego teŜ oczekują od nas 
szeroko pojętego bezpieczeństwa. 
2. Wychowanie przedszkolne. 
        Współczesne przedszkole ma obowiązek organizować swoją działalność w sposób dostosowany do 
potrzeb i moŜliwości rozwojowych dziecka w kontakcie z rodzicami i środowiskiem społeczno-
przyrodniczym. Edukacja przedszkolna ma być łącznikiem pomiędzy wychowaniem rodzinnym, a 
nauczaniem szkolnym. 
Placówka przedszkolna musi zapewniać opiekę ,wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i 
bezpieczeństwa, tworząc warunki umoŜliwiające dziecku osiągniecie „dojrzałości szkolnej”. 
A. UwaŜam, iŜ wchodzące w skład zespołu przedszkola powinny preferować następujące wartości: 
bezpieczeństwo, twórczość, samodzielność. 
B. Aby móc osiągnąć wymienione wartości naleŜy: 
- promować wychowanie przez uczestnictwo w kulturze, 
- uczyć pracy zespołowej i współpracy w zabawie, 
- umoŜliwić naukę języków obcych. 
3. Współpraca ze środowiskiem lokalnym. 
- współpraca z instytucjami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy, 
- współpraca z organizacjami i instytucjami środowiska najbliŜszego. 
        Przedstawiona przeze mnie koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Zawadzie KsiąŜęcej ma szansę na realizację. Potrzebna jest jednak akceptacja i pomoc wszystkich 
klientów placówki. 

 
 

W następnych numerach gazety samorządowej będziemy przedstawiać koncepcje funkcjonowania i 
rozwoju kolejnych placówek oświatowych z terenu Gminy Nędza.



ZMIANA KLASYFIKACJI PKD 
 

Główny Urząd Statystyczny oraz Urząd Gminy Nędza przypomina wszystkim przedsiębiorcom 
posiadającym wpis do ewidencji działalności gospodarczej, Ŝe od stycznia 2007 roku obowiązuje nowa 
klasyfikacja PKD. Według nowej klasyfikacji symbole i opisy rodzaju działalności ulegają zmianie, co 
wymaga aktualizacji w ewidencjach i rejestrach, do których wpis jest konieczny dla rozpoczęcia i 
prowadzenia działalności. Zmiany naleŜy dokonać do końca 2008 roku! 

 
1. Dlaczego nowa klasyfikacja? 
- Postęp: 
szybki rozwój nowych dziedzin gospodarki i w ślad za nimi powstawanie nowych rodzajów działalności 
- Harmonizacja: 
potrzeba wymiany informacji na poziomie Świat - Europa – Polska 
 
 2. Jakie konsekwencje? 
- Nowa PKD oznacza: 
dla przedsiębiorców kojarzenie partnerów w biznesie na poziomie ogólnoświatowym i dostosowanie 
ewidencji dla spójnego i prawidłowego obiegu informacji 
- Ponadto zmiany: 
w systemach informacyjnych administracji publicznej nadanie nowych kodów działalności podmiotom, 
m.in. w: Krajowej Ewidencji Podatników, Krajowym Rejestrze Sądowym, Ewidencji Działalności 
Gospodarczej i Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON 
- w regulacjach prawnych 
regulacje prawne odwołujące się do klasyfikacji działalności powinny być oparte na nowej klasyfikacji 
- w klasyfikacjach powiązanych z PKD dokonanie zmian m.in. w PKWiU, do której odwołuje się 
system podatkowy 
- w zbiorach statystyki publicznej opracowywanie wyników badań według nowych klasyfikacji wraz z 
zapewnieniem spójnych danych dla lat ubiegłych 
 
3. Jak się przygotować? 
Symbol i opis rodzaju działalności PKD podany jest w: 
- zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 
- postanowieniu o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego, 
- zaświadczeniu o numerze klasyfikacyjnym Regon, 
- informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe, 
- innych 
 
4. Gdzie znaleźć informacje? 
- w Urzędzie Gminy w komórce prowadzącej ewidencję działalności gospodarczej 
- Internet- na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego www.stat.gov.pl znajdziesz m.in.: 
   * Polską Klasyfikację Działalności 2007 
   * klucze powiązań pomiędzy PKD 2004 i PKD 2007 
   * wyjaśnienie do klasyfikacji PKD 2007 
- -w Centrach informacyjnych w Urzędach Statystycznych, gdzie od stycznia 2007r. udzielane są 
informacje o zmianach związanych z wdroŜeniem nowej klasyfikacji działalności PKD. 
 
 W tym roku planowane są jeszcze zmiany mające na celu nadawanie numeru REGON przez 

ewidencję działalności gospodarczej prowadzonej przez właściwą gminę dla miejsca zamieszkania 

przedsiębiorcy. Do tej pory numery REGON nadawane są przez Urząd Statystyczny w Rybniku, co na 

pewno stanowi pewną niedogodność dla przedsiębiorcy. 
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