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WYBORY POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 
 

Głosowanie rozpoczęło się w dniu 7 czerwca 2009 roku o godzinie 8.00 i trwało bez przerwy do godz. 2200. 
W Gminie Nędza pracowało sześć obwodowych komisji wyborczych w minimalnych składach po 7 osób kaŜda; 
wszystkie lokale wyborcze były przystosowane do osób niepełnosprawnych, z tego teŜ względu zmieniono siedziby 
dwóch OKW: w Zawadzie Ks. i w Nędzy. Wybory przebiegały bardzo sprawnie, nie zanotowano Ŝadnych 
incydentów. Wyniki przedstawiają się następująco: 
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FREKWENCJA 

LICZBA 
GŁOSÓW 
WAśNYCH 
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OKW Nr 1 
Babice 

730 144 19,72% 137 7 

OKW Nr 2 
Górki Śląskie 

751 157 20,90% 153 4 

OKW Nr 3 
Nędza -ul. 
StraŜacka 

1517 191 12,59% 186 5 

OKW Nr 4 
Nędza-  
ul. Leśna 

1184 174 14,69% 170 4 

OKW Nr 5 
Zawada 
KsiąŜęca 

1450 141 9,72% 139 2 

OKW Nr 6 
Szymocice 

241 84 34,85% 81 3 
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Wyniki głosowania na poszczególne listy przedstawiają się następująco:  

� Lista Nr 9 -  KW Platforma Obywatelska RP – 557 głosów ( 64,31% ) 
� Lista Nr 10 – KW Prawo i Sprawiedliwość – 209 głosów (24,13% ) 
� Lista Nr 6 -  Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP  - 33 głosy; 
� Lista Nr 2  - KW Polskie Stronnictwo Ludowe  - 22 głosy; 
� Pozostałe listy – razem  45 głosów. 

Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów: 
BUZEK Jerzy Karol  - 487 głosów; 56,23 % poparcia wszystkich wyborców w Gminie ; 
MIGALSKI Marek Henryk -  161 głosów;  18,59 % poparcia wszystkich wyborców w Gminie. 
Pozostali kandydaci, którzy uzyskali powyŜej 10 głosów to: Marcinkiewicz Bogdan – 25 głosów ; Olbrycht Jan 

Marian – 23 głosy;  Kloc Izabela Helena -22 głosy; Piecha Bolesław Grzegorz- 21 głosów; Markowski Jerzy 
– 19 głosów; Gierek Adam - 11 głosów. 

Informacja: Krystyna Tront 
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Wójt Gminy Nędza informuje zainteresowanych rodziców dzieci uczęszczających do 
przedszkola, iŜ w sierpniu br. otwarte będzie przedszkole przy ZSP w Babicach ul. Wiejska 68. 
Przedszkole będzie otwarte dla wszystkich dzieci z terenu gminy Nędza w godzinach 730 – 1530. 
Dodatkowe informacje pod nr telefonów: ZSP w Babicach: 032/410 20 63 oraz Urzędu Gminy 
w Nędzy: 032/410 20 18 lub 032/410 23 99 



OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY 
 

1. Na terenie gminy Nędza planuje się przeprowadzić zbiórkę odpadów wielkogabarytowych pochodzących z 
dzikich wysypisk. W związku z tym prosimy mieszkańców o zgłaszania miejsc występowania dzikich 
wysypisk, na których znajdują się odpady wielkogabarytowe. Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie 
Gminy w Nędzy tel. (032) 410 23 99. 

2. Przypomina się mieszkańcom, Ŝe będzie moŜna się starać o dofinansowanie do energooszczędnego i 
ekologicznego ogrzewania domów, tzw. solarów. Dla wszystkich zainteresowanych ankieta jest nadal 
dostępna w urzędzie gminy oraz na stronie internetowej urzędu. Termin składania ankiet został 
przedłuŜony do 31 lipca br., a ankiety naleŜy składać w urzędzie gminy. Szczegółowe informacje 
moŜna uzyskać pod numerem telefonu 032/410 23 99 wew. 25. Jednak o dofinansowanie do kolektora 
słonecznego będzie moŜna się ubiegać wyłącznie pod warunkiem wcześniejszej wymiany starego kotła c.o. 
na nowy ekologiczny.  

3. 15 czerwca br. zakończył się termin składania ofert do przetargu, którego przedmiotem zamówienia jest 
opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z wszelkimi uzgodnieniami i uzyskaniem 
pozwolenia na budowę dla Budowy Systemu Kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nędza – etap I sieć 
kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Nędza i Ciechowice. Przetarg nie został jeszcze rozstrzygnięty. 

4. 13 maja br. zakończył się termin składania ofert do przetarg na zadanie Modernizacja źródła ciepła i 
instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Raciborskiej 55a w 
Zawadzie KsiąŜęcej – etap I. Modernizacja kotłowni węglowej i sieci cieplnej przesyłowej w budynku 
wielofunkcyjnym przy ul. Raciborskiej 55 w Zawadzie KsiąŜęcej. Spośród 11 złoŜonych ofert wybrano 
P.P.U.H. ” INSTAL - ROGRA ” 43 – 400 Cieszyn, Stary Targ 3, której wartość to 123. 051,82 zł brutto, a 
termin wykonania 29.09.2009 r. 

5. Powszechny spis rolny odbędzie się w 2010 r. Spisami rolnymi na poziomie lokalnym pokierują wójtowie, 
burmistrzowe i prezydenci miast, którzy będą pełnić funkcje gminnych komisarzy spisowych. Rada 
Ministrów przyjęła 5 maja 2009 r. projekt ustawy o powszechnym spisie rolnym (projekt dostępny na 
stronie internetowej: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/bip/BIP ustawa psr 2010 050509.rtf). Projekt 
nakłada na samorządy obowiązek przekazania Prezesowi GUS prowadzonych baz danych. Będzie to 
pierwszy spis od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Pracami spisowymi będą kierować: Prezes 
Głównego Urzędu Statystycznego (generalny komisarz spisowy), wojewodowie (wojewódzcy komisarze 
spisowi) oraz wójtowie, prezydenci, burmistrzowie (gminni komisarze spisowi). Wójt, burmistrz i prezydent 
miasta wyznaczą zastępców gminnego komisarza spisowego oraz utworzą gminne biuro spisowe. Do zadań 
samorządów lokalnych będą takŜe naleŜały aktualizacja i uporządkowanie nazewnictwa ulic i numeracji 
nieruchomości oraz zorganizowanie i przeprowadzenie prac spisowych. 

6. Na posiedzeniu 19 maja rząd RP przyjął projekt ustawy o pomocy państwa w spłacaniu kredytów 
mieszkaniowych udzielonych osobom, które straciły pracę. Projekt przewiduje, Ŝe państwo będzie udzielało 
osobom bezrobotnym rocznej poŜyczki – maksymalnie do kwoty 1.200 zł miesięcznie. Ustawa dotyczy 
osób, które: straciły prace po 1 lipca 2008 r., zarejestrowały się w urzędzie pracy jako bezrobotni, kupiły 
na kredyt swoje pierwsze mieszkanie i w nim mieszkają. Pomocą objęci zostaną takŜe małŜonkowie 
posiadający wspólnotę majątkową, jeŜeli prace utracił współmałŜonek niebędący kredytobiorcą. Zwrot 
udzielonej pomocy będzie rozpoczynał się po upływie dwóch lat od zaprzestania płatności rat pomocy. 
Zwrot ten ma być nieoprocentowany i rozłoŜony równomiernie w ciągu 8 lat po upływie karencji. 
Przewidziano takŜe, Ŝe starosta moŜe odroczyć termin płatności, rozłoŜyć na raty, umorzyć w całości lub w 
części spłatę zobowiązania w przypadku utrzymującej się trudnej sytuacji materialnej kredytobiorcy. 
Wnioski o przyznanie pomocy moŜna składać do 31 grudnia 2010 r. w urzędzie pracy, w którym dana 
osoba jest zarejestrowana. Przepisy o pomocy państwa w spłacie kredytów mają obowiązywać czasowo - 
do 31 grudnia 2010 r. Po tej dacie nie będzie juŜ moŜna dostać poŜyczki. 

7. Od 5 czerwca obowiązuje rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy 
finansowej uczniom na zakup podręczników. Terminy składania wniosków o pomoc w zakupie 
podręczników będzie ustalał wójt. Zadaniem gminy jest dokonanie proporcjonalnego podziału środków na 
zgłoszone przez dyrektorów szkól zapotrzebowanie. Liczba uczniów, którym moŜe zostać udzielona 
przedmiotowa pomoc nie moŜe przekroczyć w danej gminie 10% ogólnej liczby uczniów klas wymienionych 
w programie. 



TROCHĘ TRADYCJI… 

BoŜe Ciało, święto Ciała i Krwi Chrystusa, to 

kolejne święto ruchome; przypada ono na jedenasty 

dzień po Zielonych Świątkach. Święto BoŜego Ciała 

buduje się cztery ołtarze ustawione pod gołym 

niebem, ubierane zielonymi drzewkami, najczęściej 

brzózkami i kwiatami, dekoruje ulice i domy i we 

wszystkich wsiach i miastach odbywa się uroczysta 

procesja. Ksiądz niesie pod baldachimem 

monstrancję, w powietrzu unosi się zapach kadzidła, 

dzieci posypują drogę płatkami kwiatów, a przy 

kaŜdym ołtarzu odśpiewana jest wyznaczona 

ewangelia i odmawiane modlitwy. Dawniej w 

miastach podczas procesji przy ołtarzach odgrywano 

sceny, w których występowały postacie biblijne, 

wygłaszano wiersze, śpiewano pieśni adoracyjne. Na 

ukształtowanie odprawianych w tym dniu procesji na 

pewno znaczny wpływ wywarło naśladowanie 

uroczystych pochodów i wyjazdów królów i 

magnatów, urządzanych z okazji rozmaitych waŜnych 

wydarzeń politycznych i państwowych.  

Na uroczystym obiedzie w tym dniu nie 

powinno zabraknąć czerwcowych przysmaków – 

szparagów i truskawek lub rabarbaru. 

Ze świętem BoŜego Ciała na przestrzeni 

wieków związały się róŜne wierzenia i zwyczaje, 

oparte na przekonaniu o sile magicznej święconych w 

tym dniu i zdobiących ołtarze wianków, kwiatów i 

gałązek. Do wicia wianków uŜywało się wielu ziół i 

traw, bo jak mówi stare przysłowie: KaŜde ziele 

mówi: święć mnie. W skład wianków wchodziły 

przede wszystkim zioła o znaczeni leczniczym i 

gałązki drzew chroniących od piorunów. Wśród ziół 

najwaŜniejsza była bylica boŜe drzewko – ziele o 

czarodziejskiej mocy. To samo ziele odgrywa waŜną 

rolę w sobótkowych wiankach w noc świętojańską. 

Małe wianuszki związane czerwoną wstąŜeczką, po 

poświęceniu wisiały jeszcze przez całą oktawę w 

kościele, a po ośmiu dniach kaŜdy zabierał swój do 

domu. Wierzono, Ŝe wianki wisząc w kościele 

nabierały mocy. Przypisywano im cudowne 

właściwości i wykorzystywano je we wszystkich 

dziedzinach Ŝycia gospodarczego, przechowując 

starannie przez cały rok. Zioła wykorzystywane były 

jako lekarstwo przeciwko wszelkim dolegliwościom; 

nie tylko uzdrawiały 

ludzi, ale chroniły 

teŜ bydło od zarazy, 

a dym ze spalonych 

wianków odpędzał 

ponoć chmury 

gradowe. Oprócz 

wianków do wszelkiego rodzaju zabiegów leczniczych 

i gospodarskich wykorzystywane były gałązki z 

ołtarzy; te najczęściej kładziono pod strzechy, 

zawieszano je nad oknami, nad drzwiami, aby 

chroniły dom i zabudowania przed poŜarem, chorobą 

i szkodnikami. Te większe zaś poświęcone wianki, 

wraz z ewangeliami spisanymi na czterech 

oddzielnych kartkach zwiniętych w ruloniki, 

gospodarze zakopywali w czterech rogach gruntu, w 

przekonaniu, Ŝe przez cały rok grad pola nie 

nawiedzi. 

BoŜe Ciało, poza swoją religijną wymową, w 

ludowej tradycji było waŜną datą w kalendarzu prac 

rolniczych, a takŜe czasem przeróŜnych praktyk 

magicznych – było uwaŜane za okres wzmoŜonej 

działalności czarownic. Kiedyś tych osiem dni było 

wolnych od prac polowych. W okresie tym kobiety nie 

prały bielizny kijankami, aby nie ściągać do wsi 

grzmotów i piorunów; nie naleŜało teŜ sadzić 

kapusty, bo nie wyrośnie dorodna. 

Chleb w kulturze ludowej był powszechnie 

szanowany jako pierwsze i najświętsze poŜywienie, 

dlatego powstało wiele tradycji dotyczących 

obchodzenia się z tym darem boŜym. Nie wolno go 

było jeść z nakrytą głową, dotykać nieumytą ręką, 

nie wolno było chlebem się bawić ani lepić z niego 

figurek. Dawniej nawet najmniejszych okruszków nie 

wyrzucano, tylko je spalano, dlatego produkowano 

specjalne szufelki i szczoteczki do zmiatania 

okruchów ze stołu. Bochenka chleba nie powinno się 

kłaść spodem do góry, rzucać nim po wyjęciu z pieca 

ani stukać w niego noŜem. Grzechem było 

upuszczenie chleba, a jeśli zdarzyło się to niechcący, 

podnoszono go natychmiast i całowano trzykrotnie. 

Obchodzone pod kopułą nieba, obsypane 

deszczem kwiatów i w najpiękniejszej porze roku 

BoŜe Ciało to jedno z najpiękniejszych świąt. 

 (j.p.) 
  



B O M B I A R Z   W ZSG w NĘDZY 
 

W dniu 28 maja 2009 roku zostało przeprowadzone Gminne 
Ćwiczenie Obrony Cywilnej i Zespołu  Zarządzania Kryzysowego w Gminie 
Nędza pt. „Bombiarz”.  
Przygotowaniem ćwiczenia oraz jego realizacją kierowali: przewodniczący 
zespołu- koordynator programów kryzysowych- Jan Czech, członkowie 
zespołu oraz zespół oceniający. 
 Celem ćwiczenia było przygotowanie Gminnego Zespołu 
Reagowania Kryzysowego do realizacji wybranych zadań z zarządzania 
kryzysowego podczas ewakuacji oraz przygotowanie kadry kierowniczej 
placówek oświatowych w gminie Nędza do wykonywania procedur 
ewakuacyjnych.  
 
Opis ćwiczenia: 
  W dniu 28 maja 2009 r. o godzinie 956 sekretariat Gminnego Zespołu 
Szkolno- Gimnazjalnego przyjął informacje telefoniczną o podłoŜeniu 
bomby w obiekcie szkolnym w Nędzy przy ul. Jana Pawła II 41a. Po wypełnieniu formularza pytań pomocniczych  
do rozmowy z osobą informującą o zagroŜeniu sekretarka szkoły zapoznała z treścią formularza dyrektora szkoły 
Marię Czerwińską. Po krótkiej analizie treści zawartej w formularzu dyrektorka szkoły podjęła jednoznaczną 
decyzję o natychmiastowej ewakuacji całego obiektu szkolnego. Sekretarka szkoły przekazała zawiadomienie do 
Państwowej StraŜy PoŜarnej w Raciborzu, Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu, oraz do Wójta Gminy Nędza. 
Dyrektorka szkoły postawiła zadania dla zespołu ewakuacyjnego szkoły, poprzez środki nagłaśniające ogłosiła 
ewakuację. Nauczyciele w poszczególnych klasach zarządzili 
ewakuację uczniów zgodnie z obowiązującymi procedurami 
ewakuacyjnymi do rejonu ewakuacji. Pracownik techniczny szkoły 
wyłączył  zasilenie obiektu w energię elektryczną oraz udał się w 
rejon do skierowania słuŜb ratowniczych do miejsca zdarzenia.  
Wójt Gminy Nędza po otrzymaniu informacji o ewakuacji szkoły 
zwołał Zespół Reagowania Kryzysowego Gminy Nędza, od którego 
wysłuchał propozycji poszczególnych koordynatorów w zakresie 
zabezpieczenia w koordynację miejsca zdarzenia oraz postawił 
zadania dla poszczególnych koordynatorów.  Zespół reagowania 
Kryzysowego udał się na miejsce zdarzenia.  
Nauczyciele poszczególnych klas przekazali informację  dyrektorowi 
szkoły o stanie osobowym ewakuowanych dzieci. 

W tym samym czasie nastąpił wybuch podłoŜonej bomby. 
Zniszczeniu uległ parter szkoły oraz wystąpił poŜar i duŜe 
zadymienie. Informację o czwórce zaginionych dzieci przyjął 
koordynator ratownictwa Leszek Pietrasz wraz z naczelnikiem 
OSP Nędza Mariuszem Pendzichem i do czasu przybycia sił 
ratowniczych z Państwowej StraŜy PoŜarnej w Raciborzu 
koordynowali działania ratownicze sił i środków OSP Gminy Nędza. 
W trakcie gaszenia poŜaru siły ratownicze OSP z KSRG Nędza 
dokonały przeszukania obiektu i miejsca zdarzenia, wyniesiono na 
noszach trzy osoby ranne do doraźnie zorganizowanego przez 
koordynatora zabezpieczenia medycznego punktu udzielenia 
pierwszej pomocy medycznej, gdzie pielęgniarki wraz z 
ratownikami medycznymi OSP Nędza przygotowali cięŜko rannego 
do transportu karetką pogotowia do szpitala, natomiast lekko 
poszkodowanym udzielono przedmedycznej pomocy i środkami transportu zabezpieczonymi przez koordynatora 
logistyki odtransportowano do Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nędzy w celu udzielenia pierwszej 
pomocy medycznej. 

Koordynator ewakuacji wraz z dyrektorem szkoły podjęli decyzję co do dalszej opieki nad ewakuowanymi 
dziećmi. Załoga wozu SD- 37 Państwowej StraŜy PoŜarnej w Raciborzu podjęła działania ratownicze z górnych 
pięter. Policja podjęła działania izolacji rejonu zdarzenia oraz podjęła działania zabezpieczenia mienia. Koordynator 
współdziałania zabezpieczenia medycznego podjął działania przygotowawcze w celu udzielenia pomocy 
psychologicznej  osobom poszkodowanym w tym traumatycznym zdarzeniu.  Rzecznik prasowy Urzędu Gminy 
zgodnie z obowiązującymi procedurami podjął współpracę z mediami. Na tym ćwiczenie zakończono.  
             Informacja: Jan Czech 

 



Z śYCIA GMINY 
 

� Tegoroczny Dzień Dziecka w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Babicach postanowiono połączyć z Dniem 
Matki i Dniem Ojca, aby świętować razem i aby dzień ten był świętem całej rodziny. Atrakcji nie brakowało.  
Najpierw teatrzyk profilaktyczny Poskromienie nieznośnego smoka, potem konkurs plastyczny pod hasłem: 
Międzynarodowy Dzień Dziecka, gry i konkursy, wreszcie kiełbaski z roŜna, a na koniec lody i cukierki, 
dzięki środkom przekazanym przez Gintera Jarzombka, przewodniczącego Koła Terenowego DFK w 
Babicach. Po południu do szkoły zawitali rodzice. Ich pociechy przygotowały dla nich program artystyczny i 
ułoŜyły wiersze, w których wyraziły swoją miłość i wdzięczność. 
Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się wystawa na sztalugach Moja mama, mój tata, którą 
przygotowała Maria Okręt. Znalazły się tu fotografie rodziców i twórczość własna dzieci. Popołudnie z 
rodziną zakończyło się wspólną biesiadą przy cieście i napojach.     
            Informacja: ZSP Babice 

� 16 maja na terenie remizy OSP w Babicach odbył się festyn 
rodzinny zorganizowany przez  Radę Rodziców przy współudziale 
Rady Sołeckiej oraz OSP. Mimo Ŝe pogoda nie dopisała, nie 
zawiedli ani  rodzice, ani dzieci. MoŜna było zjeść pyszne ciasto, 
kiełbaskę z grilla, a takŜe wziąć udział w loterii fantowej. Dla 
najmłodszych prowadzący imprezę, Rafał Lincner, przygotował 
Mini Playback Show. Największą popularnością cieszyła się Doda 
oraz zespół Feel. Występom przyglądała się Pani Wójt, której 
serdecznie dziękujemy za przybycie. 
Dochód z festynu zostanie przeznaczony na budowę placu zabaw 
w Babicach. 1 czerwca na spotkaniu dla rodziców z okazji Dnia 
Dziecka, który połączono z Dniem Matki i Ojca,  dyrektor Hanna 

Kowalska, wręczyła podziękowania wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, aby impreza się udała. 
Szczególne podziękowania skierowała do Iwony Skorupy, przewodniczącej Rady Rodziców. Po występach 
dzieci wspólnie zasiedliśmy do stołu przy kawie i ciastku. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się 
wystawa Moja mama (tata ) i ja, którą przygotowała Maria Okręt. 

 
Informacja: Rozwita Sroka 

 
� W Powiatowym Konkursie Gwary Śląskiej pod hasłem Opowiadać znaczy klycić zorganizowanym przez 

Miejską Bibliotekę Publiczną w Raciborzu w dniu 13 maja br. uczniowie ZSG w Nędzy odnieśli duŜe 
sukcesy. W kategorii przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych II miejsce zajęła Wiktoria 

Achtelik, z kolei w kategorii klas starszych podstawówek równieŜ II miejsce zajął Paweł Czogalik, 
natomiast III miejsce zajęły gimnazjalistki Natalia Ptok i Martyna Elsner. WyróŜnienia zdobyli: Natalia 

Lindner, Paweł Mainka i Joanna Andrzejczak. Patronat nad konkursem objęli: starosta raciborski i 
prezydent miasta. W jury zasiedli: Małgorzata Szczygielska – dyrektor MBP w Raciborzu 
(przewodnicząca), Marek Szołtysek – znany pisarz z Rybnika, autor szeregu ksiąŜek w dialekcie śląskim 
oraz Krystian Okręt – nauczyciel z ZSG w Nędzy. 

� 16 maja br. swe święto (z okazji kolejnej rocznicy wybuchu 
III powstania śląskiego) obchodziła placówka oświatowa w 
Nędzy. Na uroczystej akademii z udziałem władz gminy 
dyrektor ZSG Maria Czerwińska przypomniała sukcesy 
szkoły w roku szkolnym 2008/09. Następnie uhonorowano 
wyróŜniających się uczniów i ich rodziców. Po części oficjalnej 
odbyły się gry, zabawy, konkursy i występy artystyczne z 
udziałem uczniów i nauczycieli. 

Informacja: Krystian Okręt 
 
 

� LKS Górki Śląskie zaprasza na festyn sportowy organizowany z okazji 60-lecia klubu w dniach 
04-05 lipca br. W programie piłkarskie mecze oraz koncert zespołu Arton w pierwszym dniu 
festynu o godzinie 1900. Organizatorzy zapewniają obficie zaopatrzony bufet. Serdecznie 
zapraszamy! 

Informacja: LKS Górki Śląskie 

 
 



II EDYCJA FESTYNU 
 

 23 maja w Szymocicach odbył się festyn rodzinny 
zorganizowany przez Sołtysa,  Radę Sołecką, Zarząd OSP oraz świetlicę 
w Szymocicach. Do powstania imprezy przyczynili się takŜe liczni 
sponsorzy, wśród których nie zabrakło takŜe mieszkańców Szymocic. 
Program festynu był bardzo bogaty: występy kabaretu „GUSTLIKI”, 
występ nowo-powstałej grupy tanecznej z Szymocic, koncert zespołu 
New for You, gry i zabawy z nagrodami dla dzieci i dorosłych 
uczestników, dmuchany zamek, malowanie twarzy, „zuzka” (główną nagrodą był rower). Atrakcją była 
niewątpliwie moŜliwość darmowej przejaŜdŜki na quadzie. Dodatkowo kaŜde dziecko, które było obecne na 
festynie, otrzymało upominek i darmowy karnet na posiłek w obficie zaopatrzonym bufecie. Impreza ta tak 
jak i w ubiegłym roku, cieszyła się duŜym zainteresowaniem zarówno tych najmłodszych, jak i starszych 
mieszkańców z całej gminy Nędza. Gościem honorowym był poseł na Sejm RP Henryk Siedlaczek, który 
ufundował nagrody w postaci ksiąŜek o ziemi raciborskiej. O bezpieczeństwo uczestników festynu zadbali 
straŜacy OSP Szymocice. Festyn zakończył się zabawą taneczną, która trwała do późnych godzin nocnych. 
Organizatorom dziękujemy za tak wspaniałą organizację imprezy! 

 

(j.p.) 
 

 
TRZY PYTANIA DO… ADRIANA CICHECKIEGO – ZAWODNIKA BATEREKSU NĘDZA 

 
 

Gazeta Samorządowa: Jest Pan niewątpliwie w tej chwili jednym z czołowych piłkarzy Batereksu, który swa 
inwencją kreuje obraz gry: niesamowita prędkość, przyspieszenie, wspaniały drybling, spryt i tworzenie dogodnych 
sytuacji strzeleckich dla kolegów. Proszę nam powiedzieć, jak Panu gra się w tym zespole? 
 
A. CICHECKI: Moja przygoda z druŜyną Batereksu trwa juŜ 4 lata. Gra w takim zespole to duŜa przyjemność, 
poniewaŜ panuje w niej świetna atmosfera i co najwaŜniejsze członkowie zarządu klubu starają się, by baza 
treningowa była na jak najwyŜszym poziomie, co przekłada się na dobre wyniki sportowe naszego zespołu. 
 
 
 
 
Gazeta Samorządowa: Pracuje Pan jako nauczyciel wychowania fizycznego w placówkach oświatowych naszej 
gminy. Proszę opowiedzieć o Pana pracy zawodowej. Jak Panu się pracuje z dziećmi i młodzieŜą w Zawadzie Ks. i w 
Nędzy? 
 
A. CICHECKI: Praca zawodowa sprawia mi ogromną radość. Jak do tej pory miałem przyjemność pracować z 
młodzieŜą, która bardzo przykłada się do zajęć i zostaje po lekcjach, by osiągnąć sukcesy sportowe, co poniekąd 
nam się udało, poniewaŜ zajęliśmy w 2007 roku III, 2008 II miejsce w Powiatowym Turnieju Piłki NoŜnej oraz I 
miejsce w mini-koszykówce dziewcząt w powiecie. Praca z taką młodzieŜą daje duŜo satysfakcji. 
 
 
 
 
Gazeta Samorządowa: Jakie są Pana pasje, zainteresowania i plany na przyszłość? 
 
A. CICHECKI: Interesuję się dobrą ksiąŜką, filmem, muzyką. Moją największą pasją jest piłka noŜna, a zarazem 
awans do IV ligi z druŜyną Batereksu Nędza. 



JAK SIĘ MIEWAJĄ KOBIETY AKTYWNE? 
 

� SOSNOWIEC 
W dniach 29-31 maja br. w Sosnowcu odbyły się Targi Rolniczo – 
Leśne. Grupa Kobiet Aktywnych wraz z rolnikami z terenu naszej 
gminy odwiedziła to miasto 30 maja. Panie otrzymały zaproszenie 
z Ośrodka Doractwa Rolniczego z Raciborza. Zaproszenie 
gwarantowało bezpłatny wstęp na targi oraz bezpłatny transport. 
W Expo Silesia, do dyspozycji wystawców było 13 tys. metrów 
kwadratowych powierzchni targowej w nowoczesnym 
klimatyzowanym pawilonie, wyposaŜonym we wszystkie potrzebne 
media i ponad 20 tys. metrów kwadratowych zewnętrznego terenu 
wystawienniczego oraz parking na 1 tysiąc samochodów. Jest to 
więc świetne miejsce do zaprezentowania maszyn i urządzeń 
rolniczych, ogrodniczych i leśnych, ciągników, czy maszyn do 
transportu i obróbki drewna. 

 
� PSZCZYNA 

W pięknej scenerii pszczyńskiego parku zamkowego 7 czerwca 
Śląska Organizacja Turystyczna zorganizowała juŜ IV edycję 
Festiwalu Śląskie Smaki. Festiwal ten jest co roku okazją do 
zabawy przy wtórze doskonałych zespołów i kabaretów. 
NajwaŜniejszą częścią festiwalu jest jednak konkurs. 13 
czteroosobowych druŜyn amatorskich z sołectw naszego regionu 
oraz 10 dwuosobowych druŜyn profesjonalnych rywalizowało o 
tytuł Eksperta Śląskich Smaków 2009 oraz nagrodę Złotego 
Durszlaka. Regulamin przewidywał przygotowanie deseru lub 
przystawki, zupy oraz drugiego dania. Grupa Kobiet Aktywnych w 
składzie: Anna Gądzikiewicz, Krystyna Dunkiel, Blandyna 

Elsner, Adelajda Lepiarczyk oraz Gabriela Augustyn 
przygotowała zupę serową (została wyróŜniona!), kluski, królika, 
buraczki oraz kruche ciasteczka jako deser. Imprezę poprowadził 
Dariusz Niebudek, a konkursowych smaków próbowała m.in. popularna aktorka - Joanna Bartel.  

 
� WISŁA 

8 czerwca Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych było uczestnikiem 
wycieczki do Wisły. Najpierw panie zaczerpnęły dwugodzinnego 
relaksu w jacuzzi, saunie i grocie solnej na basenie Hotelu 
Gołębiewski. Potem wycieczka udała się do centrum miasta Wisła i 
miała czas wolny na zwiedzanie. W tym dniu panie miały okazję 
wjechać takŜe na Czantorię; na wyjazd kolejką na ponad 800m 
zdecydowały się takŜe te osoby, które dopiero po raz pierwszy 
spotkała taka okazja. Na szczycie góry grupa udała się, do 
oddalonego o pół godziny marszu, czeskiego schroniska. To jeszcze 
nie koniec atrakcji, jakie spotkały Kobiety Aktywne – albowiem w 
programie wycieczki był przewidziany takŜe wyjazd na Równicę, 
gdzie panie miały czas wolny na zwiedzanie i zjedzenie obiadu. 
Powrót do rodzinnych stron był w godzinach wieczornych, jednak 
wszyscy wracali uśmiechnięci i zadowoleni, chociaŜ pogoda tego 
dnia była niestety w kratkę. 

 
� BYĆ KOBIETĄ, BYĆ KOBIETĄ… 

Na terenie LKS Baterex 9 czerwca panie ze stowarzyszenia miały 
okazję dowiedzieć się czegoś o układaniu fryzur, o tym jakie 
fryzury pasują na jakie okazje, jak dbać o włosy. Wszystko dzięki 
uprzejmości Sabiny Jandy – mieszkanki naszej gminy- która 
podzieliła się swoją wiedzą i doświadczeniem. KaŜda pani wyszła ze 
spotkania z pięknie ułoŜoną fryzurą. 

 
(j.p.) 

 
 



BEZPŁATNE SZKOLENIA 
 

Firma COMBIDATA Poland Sp. z o.o. realizuje cykl bezpłatnych szkoleń skierowanych do osób 
ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Szkolenia będą się odbywały na 
płaszczyźnie dwóch projektów: 

1. Zawód informatyka dla osób odchodzących z rolnictwa 
2. W turystyce moja przyszłość 

Celem pierwszego projektu jest zorganizowanie i realizacja cyklu bezpłatnych szkoleń, dzięki którym 
uczestnicy zdobędą nowe kwalifikacje zawodowe umoŜliwiające podjęcie zatrudnienia poza sektorem rolniczym w 
zawodzie informatyka. KaŜdy z uczestników projektu otrzyma wsparcie w postaci szkolenia z Aktywnego 
Poszukiwania Pracy (32 h) obejmującego pozyskiwanie ofert pracy, poznawanie własnych kompetencji, 
sporządzanie dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, ABC własnej firmy oraz 
dworactwo zawodowe (8 h). Uczestnicy będą mieli wsparcie w postaci szkolenia informatycznego (682 h) zgodnie z 
programem nauczania w zawodzie Technik Informatyk, trwające IV semestry, gdzie w IV wybierana jest 
specjalność: grafika komputerowa i multimedialna lub aplikacje internetowe. W trakcie prawie 2-letniej edukacji 
uczestnik zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie: podstawy technik informacyjnych, urządzenia techniki 
komputerowej, metodologie programowania, systemy zarządzania bazami danych, systemy operacyjne, 
administrowanie siecią, grafika i multimedia. Uczestnicy przejdą tez 40-sto godzinne autoryzowane szkolenie 
Microsoft – MS 2368, po którym otrzymają międzynarodowy certyfikat uznawany na całym świecie. 
Rekrutacja do projektu trwać będzie do lipca 2009 r. Szkolenia prowadzone będą w Ośrodkach w Bielsku-Białej, 
Częstochowie oraz Raciborzu. 

Celem drugiego projektu jest zorganizowanie i realizacja cyklu bezpłatnych szkoleń z zakresu 
przedsiębiorczości, dzięki którym uczestnicy będą mogli załoŜyć własną działalność gospodarczą lub zatrudnienie w 
obszarze turystyki. KaŜdy z uczestników otrzyma wsparcie w postaci szkoleń w ramach 9 bloków tematycznych: 
rozpoczęcie działalności gospodarczej, podstawy marketingu, tworzenie biznes planu, rachunkowość i 
sprawozdawczość finansowa, kredytowanie i pozyskiwanie funduszy dla prowadzenia działalności gospodarczej, 
korzystanie ze wsparcia w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, komputer w działalności 
gospodarczej, dziedzictwo kulturowe regionu, dobre praktyki. W sumie to 376 godzin zajęć, które przyczynią się 
do osiągnięcia celu projektu. Rekrutacja do projektu trwać będzie do lipca 2009 r. i trwać będą do maja 2010 r. 
Szkolenia prowadzone będą w Ośrodkach w Bielsku-Białej, Częstochowie. 

W projekcie moŜe uczestniczyć rolnik ubezpieczony w KRUS lub jego domownik (pracujący z rolnikami 
domownicy), wykonujący działalność rolniczą, mający zamiar podjęcia pracy poza działalnością rolniczą, 
posiadający co najmniej wykształcenie zawodowe. Aby zgłosić uczestnictwo w projekcie naleŜy wypełnić kartę 
zgłoszeniową pobierając ją z biura przy ulicy Grabowej 2 lub ze strony internetowej COMBIDATA Poland: 
www.eduportal.pl, a następnie przesłać ją: pocztą na adres: COMBIDATA Poland Sp. z o.o., Biuro Regionalne w 
Katowicach, ul. Grabowa 2, 40-172 Katowice; faksem na nr 032/609 04 07; mailem na adres: 
dorota.konopko@combidata.pl lub złoŜyć osobiście do Biura Projektu w Regionalnym Oddziale COMBIDATA w 
Katowicach (adres jak wyŜej). 

Dodatkowo do karty zgłoszeniowej naleŜy dołączyć: ksero dowodu osobistego, ksero świadectwa 
ukończenia szkoły, zaświadczenie z KRUS + pokrewieństwo z domownikiem. Do kaŜdego z projektów mogą się 
zakwalifikować 72 osoby. Uczestnicy szkoleń nie wnoszą Ŝadnych opłat za uczestnictwo w projekcie (projekt jest 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego), ponadto otrzymują wsparcie w postaci 
szkoleń, podręczników, materiałów pomocniczych do nauki, catering podczas zajęć oraz zwrot kosztów dojazdów. 
 

 
JAK KSZTAŁTUJĄ SIĘ DOTACJE DLA STOWARZYSZEŃ DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY NĘDZA 

 
Na rok 2009 udzielono z budŜetu Gminy Nędza dotacji na niŜej wymienione zadania następującym 

stowarzyszeniom: 
1. Zadanie z zakresu „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji”: 

� Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i Ich Rodzin – kwota 4.000,00 zł, 
� Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców woj. Śląskiego – kwota 6.900,00 zł, 
� Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego – kwota 2.000,00 zł, 
� Stowarzyszenie „Sumina” Na Rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska – kwota 2.000,00 zł. 

2. Zadanie z zakresu „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”: 
� Ludowy Klub Sportowy Baterex – kwota 18.500,00 zł, 
� Ludowy Klub Sportowy w Górkach Śląskich - kwota 17.500,00 zł, 
� Ludowy Klub Sportowy „SPARTA” Babice kwota - 11.000,00 zł, 
� Ludowy Klub Sportowy „ZGODA” Zawada KsiąŜęca - kwota 10.000,00 zł. 

3. Zadanie z zakresu „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” – organizacja festynu majowego: 
� Ludowy Klub Sportowy Baterex – kwota 30.000,00 zł. 



II EDYCJA PIKNIKU MILITARNEGO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W dniach 23-24 maja 2009 w Ośrodku 
Leśna Polana w Szymocicach odbył się II Piknik 
Militarny. Współorganizatorem imprezy było 
SHR "Śląsk Cieszyński". Patronat honorowy nad 
II Piknikiem Militarnym objął Starosta 
Raciborski Adam Hajduk, poseł na Sejm RP 
Henryk Siedlaczek oraz Wójt Gminy Nędza 
Anna Iskała. 

Podobnie jak w ubiegłym roku Leśną 
Polanę odwiedziło wielu  pasjonatów 
militarystyki, a takŜe całych rodzin, chcących 
doświadczyć spotkania z Ŝywą historią. Wśród 
gości byli wystawcy z "Małej Armii Grupa 
Śląsk", z grup militarnych z Czech, Prywatnego 
Muzeum Broni Pancernej z Bielska-Białej oraz 
wielu, wielu prywatnych kolekcjonerów. Goście 
honorowi byli podejmowani w sobotę.  

Największą atrakcją tegorocznego 
pikniku była rekonstrukcja potyczki z okresu II 
wojny światowej pomiędzy wojskami 
Wehrmachtu, a broniącymi szpitala wojskami 
radzieckimi. Nie lada niespodzianką dla 
zgromadzonych widzów był pokaz jazdy 
transporterami opancerzonymi SKOT. Nowością 
były pojazdy o napędzie gąsienicowym 
Salamandra BV-202 oraz prawdziwy "skarb" - 
półgąsienicowy transporter opancerzony armii 

niemieckiej Sdkfz 251.  "Perełkami" tegorocznej 
imprezy były: pojazd armii brytyjskiej FERET 
oraz pojazd z czasów II wojny światowej 
uŜywany przez armię amerykańską DODGE WC-
51. Nie zabrakło takŜe Ŝołnierzy na 
motocyklach: BMW, INDIAN.   
 Na Leśnej Polanie moŜna było spotkać 
prezentujących się Ŝołnierzy w mundurach armii 
brytyjskiej (w tym Ŝołnierz szkocki), Ŝołnierzy 
amerykańskich, niemieckich (w tym 2 oficerów 
Wehrmachtu), polskich, a takŜe policjantów 
prezentujących mundury policji województwa 
śląskiego z lat 1922-1939. DuŜy szpital polowy 
z sanitariuszkami i rannym Ŝołnierzem oraz 
stanowisko dowodzenia wystawiła grupa "Śląsk 
Cieszyński" z HaŜlacha. 

Dla najmłodszych uczestników pikniku 
przygotowano takiej atrakcje jak dmuchany 
zamek i zjeŜdŜalnia.  
Dorośli bywalcy pikniku mogli spróbować swoich 
sił na przygotowanych dwóch strzelnicach, 
natomiast w sobotę zabawić się na wspaniałej 
zabawie tanecznej, do której przygrywał zespół 
ABSTRAKT. 

Uczestnicy imprezy mogli zachować na 
dłuŜej wspomnienia z tego pełnego wraŜeń 
dnia, odwiedzając stoiska z pamiątkami, które 
rozłoŜyły swoje kramy na terenie ośrodka. 

Piknik militarny zorganizowany przez 
Leśną Polanę po raz kolejny odniósł sukces – 
odwiedziło go ponad tysiąc osób. Organizatorzy 
pikniku bardzo serdecznie dziękują za 
przybycie, zainteresowanie i zaufanie. W 
przyszłym roku Leśna Polana takŜe planuje 
zorganizować taką imprezę, jednak wzbogaconą 
o nowe atrakcje. JuŜ teraz gorąco zapraszamy!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



PIERWSZAKI - NAUCZANE INDYWIDUALNIE 
 
Rusza program „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. 

Według załoŜeń organizatora celem projektu jest wspieranie samodzielnego rozwoju, docenienie 
aktywności własnej i – co zostaje podkreślone – respektowanie indywidualnego profilu inteligencji dziecka. Jest to 
przełomowe rozwiązanie wobec monopolu jednolitego programu nauczania realizowanego w szkołach dotychczas, 
a niedającego nauczycielowi swobody doboru materiałów dydaktycznych i sposobu prowadzenia zajęć. 

WdroŜenie przewiduje się w ramach zajęć obowiązkowych oraz nadobowiązkowych prowadzonych przez 
uprzednio przeszkolonych nauczycieli, wykazujących w swojej pracy zawodowej inicjatywę twórczą. 

Koncepcja programu oparta jest na teorii inteligencji wielorakich autorstwa H. Gardnera. Zakłada ona, Ŝe 
kaŜdy człowiek z natury posiada wszystkie typy inteligencji, m.in. językową, matematyczno-logiczną, wizualno-
przestrzenną czy muzyczną, a ich kształtowaniu sprzyja właśnie odpowiednie środowisko rozwoju. 

Finał realizacji „Pierwszych uczniowskich doświadczeń…” ma nastąpić wraz z końcem roku szkolnego 
2010/2011. 

Projekt, o którym więcej informacji, jego załoŜeniach i planowanym przebiegu moŜna znaleźć na stronie 
www.pierwszaki.eu, współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach POKL. 

Kamil Gomulski 
 

 
!!!UWAGA !!! 

 
                   PRZYPOMINA  SIĘ  MIESZKAŃCOM GMINY – WŁAŚCICIELOM NIERUCHOMOŚCI -  O 
OBOWIĄZKU  UTRZYMANIA  CZYSTOŚCI  I PORZĄDKU   NA  TERENIE NIERUCHOMOŚCI .  
 
                    W ZWI ĄZKU  Z POJAWIAJ ĄCYM SIĘ ZAGROśENIEM POśAROWYM, PROSZĘ 
MIESZKA ŃCÓW O PODJĘCIE DZIAŁA Ń ZAPOBIEGAWCZYCH, W SZCZEGÓLNO ŚCI 
WYKASZANIE TRAW I CHWASTÓW. 
 
 PODSTAWA PRAWNA: 
- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2005 roku Nr 236 poz. 
2008 z późn. zm. , 
- ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych – t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.  
 
W przypadku trudności związanych z wykaszaniem informujemy , Ŝe Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w 
Nędzy ul. Nad Suminą 2, przyjmuje zlecenia wykaszania nieruchomości. 
 
Dokonano przeglądu  nieruchomości leŜących na terenie gminy , jak równieŜ przyjmowane są zgłoszenia dotyczące 
nieruchomości szczególnie zaniedbanych (tel.032/410-23-99). W związku z powyŜszym proszę o uporządkowanie 
nieruchomości ( np.  wykoszenie traw , uprzątnięcie odpadów).   
 
Ponowny przegląd kontrolny odbędzie się pod koniec czerwca bieŜącego roku  - w stosunku do właścicieli 
nieruchomości, które stwarzają szczególnie zagroŜenie dla bezpieczeństwa środowiska zostaną podjęte stosowne kroki 
prawne. 
 

 
 
 

GAZETA SAMORZGAZETA SAMORZGAZETA SAMORZGAZETA SAMORZĄDOWADOWADOWADOWA    

WYDAWCA:  
URZĄD  GMINY  W  NĘDZY  
 ul. Jana III Sobieskiego 5,  
47-440 Nędza 
tel./fax 032 410 23 99 
 www.nedza.pl 
GODZINY URZEDOWANIA:  
poniedziałek: od 730 do 1700 
wtorek, środa, czwartek: od 730 do 1530 
piątek: od 730 do 1400 

REDAKTOR NACZELNY: 
Justyna Ploch 
redakcja@nedza.pl 
WSPÓŁPRACA: 
 K. Okręt 
NAKŁAD: 1.200 egzemplarzy 

 
Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Nędzy w roku 2009 
w ramach POKL 2007-2013 
realizuje projekt Systemowy pt.: 
„SZANSA – Program aktywnej 
integracji w Gminie Nędza”. 
Głównym załoŜeniem projektu jest 
szkolenie w celu nabywania 
nowych kwalifikacji i umiejętności 
przez osoby bezrobotne z terenu 
Gminy Nędza. 
 


