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WYBORY W SOŁECTWIE NĘDZA 

      W dniu 15 stycznia 2013 roku w sołectwie Nędza odbyły się wybory sołtysa i Rady Sołeckiej. Wybrany 15 lutego 2011 roku 

sołtys Mariusz Pendzich zginął śmiercią tragiczną. Członkowie poprzedniej Rady Sołeckiej złożyli pisemną rezygnację. 

    W Zebraniu Wiejskim uczestniczyło 248 mieszkańców. Zgłoszonych zostało sześciu kandydatów na sołtysa: Stefan 

Kurzydem, Adelajda Lepiarczyk, Elwira Wolny, Urszula Cebula, Helga Kycia-Szczurek, Romuald Dymek. W tajnym 

głosowaniu kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych (zgodnie z Protokołem Komisji Skrutacyjnej): 

Stefan Kurzydem – 82 głosy 

Adelajda Lepiarczyk - 79 głosów 

Elwira Wolny - 24 głosy  

Urszula Cebula – 42 głosy 

Helga Kycia-Szczurek – 8 głosów 

Romuald Dymek – 8 głosów. 

         Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów 

największą liczbę głosów ważnych uzyskał i sołtysem został wybrany Stefan Kurzydem. 

     Nowo wybrany sołtys Stefan Kurzydem zgłosił wniosek o wybranie pięciu osób w skład Rady Sołeckiej, co zostało przyjęte 

przez Zebranie Wiejskie. W skład Rady Sołeckiej wybrano następujące osoby: Halfar Joachim, Adamczyk Łukasz, Cebula 

Urszula, Wolny Elwira, Czekała Eleonora. 

                                                                                                                                                 Sporządziła Krystyna Tront 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 
Liczba ludności w Gminie Nędza: 

 Nędza 
 Górki Śląskie 
 Babice 
 Zawada Książęca 
 Ciechowice 
 Łęg 
 Szymocice 

 
7.340 
3.415 
933 
885 
831 
482 
471 
323 

 
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 

 
7131 
3289 
991 
869 
784 
462 
440 
296 

Ogólna liczba urodzeń 58 52 47 59 49 67 69 64 

Ogólna liczba zgonów 56 56 83 70 56 64 50 63 

Liczba wydanych  
dowodów osobistych 

550 785 1437 547 358 425 560 667 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 
Małżeństwa zawarte w USC w Nędzy 
 konkordatowe 
 cywilne 
 zawarte za granicą, 

a wpisane do polskich ksiąg 

 
39 
27 
5 
7 
 

 
38 
24 
8 
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60 
29 
8 
23 
 

 
49 
33 
8 
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40 
30 
3 
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50 
29 
13 
8 

 
42 
29 
8 
5 

 
35 
18 
11 
6 

Liczba zarejestrowanych aktów urodzeń sporządzonych 
za granicą 
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4 
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OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY 

DOTACJA NA BUDOWĘ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 

 W dniu 19.12.2012 r. pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego a Gminą Nędza została zawarta umowa o 

przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Pomoc finansowa 

została przyznana gminie w kwocie 2.428.548,00 zł na zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie – Ciechowice – etap I. 

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2013-2015 i obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Ciechowicach na 

ulicach: Powstańców Śląskich, Raciborska, Dojazdowa, Księżycowa, Kuźnicka, Kwiatów Polnych, Wodna, Boczna, Promowa, 

Betonowa i Kosmonautów. Gmina Nędza przeznacza na to zadanie środki własne w kwocie 1.774.272,55 zł. 

 

WYREMONTOWANA ULICA LEŚNA W GÓRKACH ŚLASKICH 

W ubiegłym roku zakończył się remont ulicy Leśnej w Górkach Śl. Wójt gminy składa serdeczne podziękowania radnemu 

Górek Śląskich – Janowi Francus za pomocną dłoń w doprowadzeniu tej inwestycji do realizacji. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE  ZMIANY ZASAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Zgodnie ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od lipca 2013 roku zmienią się zasady 

gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach. 

Do 30 czerwca 2013 r. wywóz odpadów komunalnych odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach, to znaczy, 

wywozem zajmuje się firma, z którą mieszkaniec (właściciel nieruchomości) ma podpisaną stosowną umowę. Opłaty za 

świadczenie tych usług są uiszczane na konto tego przedsiębiorcy.  

Nowy system gospodarowania odpadami będzie wyglądał następująco: 

- po ogłoszeniu stosownych uchwał Rady Gminy Nędza w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, wszyscy właściciele 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będą zobowiązani złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi; pierwszą deklarację należy złożyć do dnia 28 lutego 2013 roku, a każdą następną  do 14 dni  od dnia 

zmiany ilości osób zamieszkujących nieruchomość; w deklaracji właściciel deklaruje ilość osób faktycznie zamieszkujących 

nieruchomość (nie musi pokrywać się to z ilością osób zameldowanych) oraz  sposób zbierania  (zmieszany, selektywny) i 

wylicza wysokość opłaty; od dnia 15.02.2013 r. będzie można pobrać wzory deklaracji w sprawie wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi - deklaracje będą dostępne: w Urzędzie Gminy w pokojach nr 2, 5, 17, 19, 22, na 

stolikach w korytarzach Urzędu Gminy, u sołtysów oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.nedza.pl. 

 - ustalono, że opłatę  nalicza się uwzględniając ilość osób faktycznie zamieszkałych na terenie nieruchomości oraz stawki opłaty 

od osoby; 

- stawka opłaty od osoby jest uzależniona od sposobu zbierania odpadów komunalnych i wynosi: 22 zł od osoby w przypadku 

zbierania odpadów w sposób zmieszany- bez dokonywania ich segregacji, natomiast 10 zł od osoby w przypadku zbierania 

odpadów w sposób selektywny. Przypomina się, że właściwym i pożądanym sposobem zbierania odpadów jest zbieranie ich w 

sposób selektywny;  

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, począwszy od lipca 2013r., uiszczać się będzie  na konto Gminy Nędza (na 

rachunek bankowy lub w kasie urzędu); pierwszą opłatę uiścić należy do 15 lipca 2013r. (za III kwartał 2013r.), następne w 

okresach kwartalnych (do 15 stycznia za I kwartał, do 15 kwietnia za II kwartał, do 15 lipca za III kwartał, do 15 października za 

IV kwartał); 

- odpady komunalne zostaną odebrane przez przedsiębiorcę, którego wyłoni gmina w drodze przetargu; 

- w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie odebrana każda ilość następujących 

odpadów komunalnych: papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, odpady komunalne 

ulegające biodegradacji, odpady zielone, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, odpady zmieszane 

(nie podlegające segregacji), przeterminowane leki i termometry rtęciowe, zużyte baterie i akumulatory.  

- obowiązująca obecnie ustawa nie daje możliwości, aby bez dodatkowej opłaty wyposażać nieruchomości w pojemniki i worki do 

zbiórki odpadów , jednak z uwagi na zapowiedziane zmiany w ustawie w tym zakresie, o sposobie wyposażenia nieruchomości w 

pojemniki i worki poinformujemy mieszkańców, gdy zmiany w ustawie staną się obowiązujące; 

- wszelkie druki (np. deklaracji)  będą dostępne w Urzędzie Gminy i na stronie internetowej Urzędu Gminy, niezwłocznie po 

wejściu w życie stosownych uchwał Rady Gminy Nędza. 

WSZELKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SĄ DOSTĘPNE POD 

NUMEREM TELEFONU 32 4102399 WEW. 25 I W POKOJU NR 22 URZĘDU GMINY NĘDZA. 

Najistotniejszą obecnie sprawą jest dopilnowanie terminów wypowiadania dotychczasowych umów na odbieranie 

odpadów komunalnych. Przepisy prawa nie przewidują automatycznego wygaśnięcia umów z przedsiębiorcami w momencie 

zmiany systemu. Aby ustrzec się przed „podwójnym” płaceniem za usługi odbioru odpadów komunalnych, należy dokładnie 

zapoznać się z zapisami umowy w zakresie wypowiadania umów i w odpowiednim czasie złożyć wypowiedzenie np. w przypadku 

3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec kwartału, wypowiedzenie należy dostarczyć do końca marca 

2013r., tak aby okres wypowiedzenia zakończył się 30 czerwca 2013 r. Wypowiedzenia umowy musi dopilnować każdy osobiście, 

jednak Urząd Gminy będzie służył poradą i pomocą w tych sprawach.  

Przedstawione informacje odzwierciedlają stan prawny na dzień 02.01.2013 r., w przypadku  zmiany ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a co za tym idzie, konieczności zmian uchwał Rady Gminy Nędza, będziemy 

mieszkańców informować w sposób zwyczajowo przyjęty, na tablicach ogłoszeń, na stronie internetowej Urzędu Gminy Nędza i w 

Gazecie Samorządowej.  

Wszystkie powyższe zmiany dotyczą właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, pozostałe 

nieruchomości np. sklepy, szkoły, działalność gospodarcza itp.  – pozostają bez zmian – nadal obowiązuje konieczność 

posiadania umowy na odbiór odpadów zawartej z  przedsiębiorcą posiadającym odpowiednie uprawnienia. 

http://www.nedza.pl/


ZNANI I NIEZNANI Z GMINY NĘDZA – TOMASZ BIAŁEK 

Skąd się wzięło Twoje zainteresowanie końmi? 

Rodzice ze względu na konie wyprowadzili się na wieś. Całe swoje dzieciństwo 

spędziłem wśród koni i koniarzy. Pasję do koni zaszczepili mi moi rodzice, a 

wyczynowo zacząłem jeździć w wieku 12 lat. 

 

Czym jest dla Ciebie jeździectwo? Opowiedz coś więcej o tej dyscyplinie. 

Jeździectwo jest moją pasją, hobby, jest jednym z nielicznych sportów, który polega 

na ścisłej współpracy dwóch żywych istot jakim są człowiek i koń. Jeździectwo 

uprawiane jest w różnych formach: skoki przez przeszkody, ujeżdżanie, wyścigi 

konne, rajdy konne, WKKW (Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego), 

powożenie, woltyżerka, western, TREC i jeździectwo naturalne. Ja przygotowuję konie 

do dyscypliny skoków przez przeszkody, bez wątpienia jest to najchętniej i najczęściej uprawiana dyscyplina jeździecka. 

 

Wiem, że od dziecka jeździsz konno. Czy napotkałeś jakieś trudności, czy przyszło Ci to z łatwością? 

 Tak jak wspomniałem wyżej, zacząłem jeździć konno w wieku 12 lat. Wcześniej wsiadałem na konia tylko dla przyjemności i 

frajdy. Nauka jazdy konnej, czyli opanowanie podstawowych umiejętności zajęło mi około roku ciągłej nauki. Jeździć konno 

nauczyła mnie moja mama, potem trafiłem pod skrzydła taty, który nauczył mnie skakać przez przeszkody. Koń jest 

impulsywnym i płochliwym zwierzęciem o żywiołowym temperamencie, bardzo podatnym na bodźce zewnętrzne, dlatego 

współpraca z takim partnerem nie zawsze jest idealna. Zdarzają się upadki, które nie powinny zrażać jeźdźca a mobilizować go 

do dalszej pracy z czteronożnym pupilem. 

 

Co było Twoim największym osiągnięciem?  
Przez wiele lat brałem udział w wielu zawodach rangi regionalnej, ogólnopolskiej, a największym moim osiągnięciem był udział w 

Mistrzostwach Śląska w skokach przez przeszkody w Rybniku w 2003 roku, gdzie zająłem trzecie miejsce i zdobyłem tytuł II-go 

wicemistrza Śląska w kategorii juniorów młodszych. 

 

Na czym polegają takie zawody? Jak wygląda nabór, same zawody oraz jakie są nagrody? 

Każdy zawodnik pokonuje parkur o określonej liczbie przeszkód. Oceniana jest dokładność przejazdu i czas. Zawodnicy 

osiągający te same wyniki w podstawowym przejeździe biorą udział w dogrywce. Każdy zawodnik i koń musi mieć kartę 

zgłoszeniową PZJ (Polski Związek Jeździecki), dla nie zrzeszonych organizowane są zawody amatorskie. Konie z dobrym 

wynikiem przejazdu są dekorowane przez sędziów pamiątkowym floo (kolorowa wstążeczka zaczepiana na ogłowiu), nagrody 

rzeczowe - przewidziane dla grypy 10 najlepszych zawodników fundują sponsorzy. 

 

Jakie są wymagania co do strojów uczestników zawodów?  
Obowiązującym strojem zawodnika jest: toczek, biała koszula, krawat lub plastron dla kobiet, czarny lub czerwony frak, białe 

bryczesy, czarne oficerki, białe rękawiczki. Strój musi być czysty i schludny, ponieważ jest to sport elegancki. 

 

Jak dużego wkładu wymaga opanowanie techniki, którą prezentuje się na zawodach, konkursach? 

Jeźdźca pod wieloma względami można doskonale wyszkolić, jednakże jeździectwo jest sportem, gdzie nie ma rutyny, a 

doświadczenia i samo doskonalenie przebiega przez wiele lat. W jeździectwie dla jeźdźców wyczynowych nie ma górnej granicy 

wiekowej. U konia liczą się predyspozycje genetyczne oraz stopień wyszkolenia. 

 

Czy któryś z Twoich koni był-jest dla Ciebie wyjątkowym? 

Tak miałem takiego konia niewielkiego wzrostu, maści kasztanowatej, był moim najlepszym kumplem, na którego zawsze 

mogłem liczyć podczas startów. Na imię miał Orlik i to właśnie na nim osiągałem najwięcej sukcesów.  

 

Czy wiążesz przyszłość z jeździectwem, czy masz może inne plany na „jutro”? 

 W dalszym ciągu jeżdżę konno i nie wyobrażam sobie rozstania z tymi wspaniałymi zwierzętami. W najbliższym czasie planuję 

wspólnie z rodzicami założyć szkółkę jeździecką dla wszystkich chętnych chcących uprawiać rekreację i sport jeździecki. 

 

Jak zachęciłbyś ludzi do zainteresowania się tą dziedziną sportu? 

Wydaje mi się, że po przeczytaniu tego krótkiego wywiadu wiele osób zapragnie dosiąść konia, w myśl starego przysłowia: 

Największe szczęście w świecie, na końskim leży grzbiecie.   

 

Czy jeździectwo jest jedyną dyscypliną sportu, którą uprawiasz i w 

której osiągasz sukcesy? 

Jeździectwo nie jest jedyną dyscypliną, którą uprawiam. Interesuję się 

również innymi dziedzinami sportu jak: piłka nożna, kulturystką, ale w tych 

dyscyplinach jak na razie nic szczególnego nie osiągnąłem (śmiech Tomka). 

 

A tak poza sportem, całkiem luźno. Tomek jest osobą…? 

Jestem wesoły, spontaniczny, energiczny, czasem uparty, ale zawsze się z 

każdym dogadam. W zeszłym roku ukończyłem Wychowanie Fizyczne na 

Politechnice Opolskiej i zdobyłem tytuł magistra. Chciałbym kiedyś pracować 

w swoim zawodzie - może kiedyś będę miał możliwość podjęcia pracy w 

szkole w Nędzy, w której sam pobierałem nauki.  Marlena Wydra 



NOWE OKRĘGI WYBORCZE GMINY NĘDZA 

 Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią GS publikuje aktualne granice okręgów wyborczych Gminy Nędza. Przypominamy, 

że podziału Gminy Nędza na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych dokonał Komisarz Wyborczy w Katowicach 

postanowieniem z dnia 21.11.2012 r. 

 

ZIMA 

Hajdla: Witom Cię Gryjta w tym Nowym Roku. Mocka zdrowia życza. I co końca świata jakoś nie było? To se jeszcze długo             

bydymy klachać! 

Gryjta: Jo Ci tyż życza mocka dobrego. Obejrzyj se jako to momy piykno zima, stromy majom ponczki, a kretowiny som na 

cołkij zygrodzie. 

Hajdla: No nie trza tela topić, trocha uszporujymy na wonglu, ale to ni ma nic dobrego. 

Gryjta: Ja, chroboki nie wymarznom, a muszyska jeszcze terozki furgajom. 

Hajdla: Trocha by mogło być bioło. To je tyż fajnie, stromy choćby z bajki. 

Gryjta: A dzieci jako majom uciecha, a możno na feryje bydzie biało. 

Hajdla: Wiysz co tyn mój synek wymyślył? Stare kołka przyszfajsowoł do sonek. Padoł, że to som sonki XXI wieku! 

Gryjta: Toż mioł recht – to som sonki uniwersalne – terozki tako moda. 

Hajdla: Leca jeszcze do sklepu po świyczki na kolynda, przyszły takie fajne biołe – a jak se blyszczom! 

Gryjta: Toż podź, jo se tyż zarozki kupia, bo mom kolynda we piontek. Jeszcze kupia se kryma na gymba. 

Hajdla: Coż chcesz być tako szwarno? Hajdelkowi se i tak podobosz. 

Gryjta: Podź a nie godej. Tyż se kup, bo to je dobrze na te nasze gymby.             Eleonora Czekała 
 

PODSUMOWANIE   PIŁKARSKIEJ  JESIENI 2012 W GMINIE  NĘDZA 

Drużyna  zwycięstwa remisy 

porażki bramki  

zwycięstwa remisy 

porażki bramki  

zwycięstwa remisy 

porażki bramki  

zwycięstwa remisy 

porażki bramki  

LKS SPARTA BABICE  

Seniorzy Klasa C 10 

meczy 14 pkt  

4 2 4 21:31 

Trampkarze starsi  

9 meczy 6 pkt  

2 - 7 20:101 

LKS ZGODA ZAWADA KSIĄŻĘCA  

Seniorzy Klasa C  

10 meczy 19 pkt.  

5 4 1 37:16 

Juniorzy Młodsi  

13 meczy 0 pkt  

0 0 13 9:143 

LKS GÓRKI ŚLĄSKIE  

Seniorzy Klasa A 15 

meczy 9 pkt  

3 0 12 18:44 

Juniorzy Starsi B2  

7 meczy 3 pkt.  

1 0 6 10:33 

Orliki 6 meczy 4 pkt  1 1 4 15:25 

LKS 1908 NĘDZA  

Seniorzy V Liga 15 

meczy 37 pkt  

12 1 2 44:16 

Juniorzy Starsi A 10 

meczy 21 pkt  

7 - 3 21:10 

Trampkarze Starsi  

10 meczy 30 pkt  

10 - - 127:8 

Trampkarze Młodsi 10 

meczy 23 pkt  

7 2 1 42:15 

Orliki 7 meczy10 pkt  3 1 3 34:35 

 
Gerard Przybyła 

Nr okręgu 

wyborczego 

 

Granice okręgu wyborczego 

Liczba 

radnych 

wybiera

nych w 

okręgu 

1 Sołectwo : BABICE,  ulice: ADAMOWICKA, POLNA, PRZYRWY, SZKOLNA, WIEJSKA, WYZWOLENIA 1 

2 Sołectwo : BABICE,  ulice: ARKI BOŻKA, DRZEWNA, JANA MATEJKI, LEŚNA, PIASKOWA, POWSTAŃCÓW, RUDZKA, RYBACKA 1 

3 Sołectwo : GÓRKI ŚLĄSKIE, ulice:  JASNA, OFIAR OŚWIĘCIMSKICH, RUDZKA 1 

4 Sołectwo:  GÓRKI ŚLĄSKIE, ulice:  ASTRÓW, BASENOWA, BOGUNICKA, BRZOZOWA, LEŚNA, NAD KOLEJĄ, NOWA, ZA LASEM 1 

5 Sołectwo:  CIECHOWICE 1 

6 Sołectwo:  SZYMOCICE 1 

7 Sołectwo:  ZAWADA KSIĄŻĘCA, ulice: LEŚNA, RACIBORSKA, WESOŁA  

8 Sołectwo:  ZAWADA KSIĄŻĘCA, ulice: BETONOWA, BOCZNA, BRZEGOWA, CICHA, DZWONKOWA, KOSZYKOWA, KTÓTKA, 

ŁĄKOWA, ŁUKOWA, OKRĘŻNA, OLIMPIJSKA, POLNA, POŁUDNIOWA, STAWOWA, SZKOLNA, WITA STWOSZA  

1 

9 Sołectwo:  ŁĘG 1 

10 Sołectwo:  NĘDZA, ulice: JANA III SOBIESKIEGO, JANA PAWŁA II, POMIAROWA, SPORTOWA 1 

11 Sołectwo:  :  NĘDZA, ulice: AKACJOWA, BOCZNA, GLIWICKA, HENRYKA SIENKIEWICZA, JULIANA TUWIMA, LNIANA, ŁĄKOWA, 
POLNA, RZECZNA, SKOŚNA, SOSNOWA, STAWOWA, TOPOLOWA, WĄSKA, ZŁOCISTA, ŹRÓDLANA 

1 

12 Sołectwo:  :  NĘDZA, ulice: GOŁĘBIA, JESIONOWA, KRÓTKA, NAD SUMINĄ, OSIEDLOWA, PROSTA, STANISŁAWA 
KONARSKIEGO, ŻWIROWA 

1 

13 Sołectwo:  :  NĘDZA, ulice: 1 MAJA, ADAMA MICKIEWICZA, BRZOZOWA, POCZTOWA, SPÓŁDZIELCZA, STRAŻACKA, 

TRAWNIKI, ZACISZNA 

1 

14 Sołectwo:  :  NĘDZA, ulice: BOROWIEC, JABŁONIOWA, KOŚCIELNA, KWIATOWA, LIPOWA, MIKOŁAJA KOPERNIKA, NOWA, 

OGRODOWA, SADOWA, SŁONECZNA, USTRONNA, WIŚNIOWA, ZAMKNIĘTA, ZIELONA 

1 

15 Sołectwo:  :  NĘDZA, ulice: DRZYMAŁY, GÓRNICZA, KOLEJOWA, LECZNICZA, LEŚNA, MODRZEWIOWA, MYŚLIWSKA, 

PIASKOWA, ROGOL, ROLNICZA RZEMIEŚLNICZA, WIEJSKA 

1 



CENTRUM KULTURY I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W NĘDZY ZAPRASZAJĄ NA FERIE ZIMOWE 2013 

 
P R O G R A M   G M I N N E G O   C E N T R U M   K U L T U R Y: 

Ferie w Nędzy ul. Strażacka 2 
11.02.2013 Poniedziałek 
10.00  Wyjazd na lodowisko do Pszowa 
Cena: 10 zł od uczestnika + kieszonkowe: 5 zł wypożyczenie łyżew, 4 zł bilet wstępu, 10 zł kaucja za szafkę. Powrót ok. 
godz.13.00 
14.00  - 15.30 Zajęcia taneczne (6-9 lat) 
15.30 – 17.00 Zajęcia taneczne (od lat 10)  
 
12.02.2013 Wtorek 
13.00 -14.30 zajęcia plastyczne (4-7) 
14.30 - 16.00 zajęcia plastyczne (od 8 lat) 
16.00 Bal karnawałowy dla dzieci (malowanie twarzy, konkursy, gry i zabawy) 
 

13.02.2013 Środa 
11.00-13.00 Warsztaty batiku (od lat 10) 
14.00  - 15.30 Zajęcia taneczne (6-9 lat) 
15.30 – 17.00 Zajęcia taneczne (od lat 10)  
 
14.02.2013 Czwartek 
11.00-13.00 Warsztaty batiku (od lat 10, dorośli) 
17.00-19.00 Kurs masażu w parach (dorośli) 
 
15.02.2013 Piątek 
11.00-13.00 Warsztaty batiku (od lat 10) 
15.30  Pokazy rzemiosła, zbroi i warsztaty z Rycerzami Załogi Grodu Raciborskiego  
 
18.02.2013 Poniedziałek 
10.00-14.00 Studenci dzieciom – otwarte warsztaty ze studentami dla wszystkich  
Język angielski i niemiecki, konstruowanie robotów, zabawy i ćwiczenia ruchowe dla dzieci, zajęcia artystyczne.  
 
19.02.2013 Wtorek 
Wycieczka autokarowa do Wisły: w programie Park Wodny w Hotelu Gołębiewski i Chlebowa Chata w Górkach Małych. Cena: 40 
zł od uczestnika 
Zbiórka: 7:45 na ul. Strażackiej 2  
 
20.02.2013 Środa 
10.00 – 11.30 Zajęcia plastyczne (4-8 lat) 
11.30 – 13.00 Zajęcia plastyczne (od lat 9) 
13.00-15.30 Warsztaty cyrkowe (od 8 lat) 
17.00  Warsztaty kulinarne z Dariuszem Rusinem - Kuchnia Ajurwedyjska  15 zł od osoby 
 
21.02.2013 Czwartek 
13.00-15.30 Warsztaty cyrkowe (od 8 lat) 
16.00-18.00 Kulig konny saniami i ognisko (dzieci i dorośli) 10 zł od osoby (kiełbaski i napoje we własnym zakresie) 
 
22.02.2013 Piątek 
13.00-15.30 Warsztaty cyrkowe (od 8 lat) 
16.00 Pokazy powarsztatowe i zakończenie Akcji Zima 2013   
Zapraszamy wszystkich uczestników, rodziców, mieszkańców Gminy.  
 

Uwaga: Na wszystkie zajęcia, warsztaty i wycieczki obowiązują wcześniejsze zapisy i przedpłaty w siedzibie GCK przy ul. 
Strażackiej 2 do dnia 6 II 2013. 

Akcja Zima 2013 kierowana jest do mieszkańców wszystkich sołectw Gminy Nędza. 
 

Warsztaty cyrkowe (od 8 lat) 
Nauczymy się prostych etiud cyrkowych, żonglerki chustami, piłeczkami i… wszystkim co wpadnie w ręce. Poznamy podstawy 
ekwilibrystyki, iluzji, magii i clownady. 
Instruktor: Anna Wanglorz 

 
Warsztaty kulinarne – Kuchnia Ajurwedyjska  
Prowadzący: Dariusz Rusin 
 
Warsztaty batiku (od lat 10) 
Batik to sztuka barwienia tkanin za pomocą wosku pszczelego i farb do tkanin. Batiki mogą mieć wiele zastosowań w zdobieniu 
ubrań i w wystroju wnętrz: zasłony, które pod światło wyglądają jak witraże, kapy na łóżko, ozdobne poduszki, obrusy lub po 
prostu piękna tkanina na ścianie. 
Instruktor: Bernadeta Długosz-Włodarczyk 
 
Zajęcia taneczne (od 6 lat) 
Dzieci nauczą się kilku układów tanecznych do różnych gatunków muzyki nowoczesnej.  
Instruktor: Julia Parzonka 
 
Wycieczka do Wisły:  
8.00. wyjazd 
10.00. WISŁA – Hotel Gołębiewski (pobyt na basenie 2h) Park wodny to basen z licznymi atrakcjami. 
14.00. GÓRKI MAŁE –Chlebowa chata (od ziarenka do bochenka) 



W programie: zwiedzanie połączone z aktywnym udziałem w przygotowaniu chleba i masła, zapoznanie z podstawowymi zbożami 
i ich zastosowaniem, oglądanie maszyn dawniej wykorzystywanych przy uprawie i obróbce ziarna, omawianie procesu oraz 
sprzętów do tego wykorzystywanych, oddzielanie  śmietany od mleka, ubijanie masła, produkcja twarogu, degustacja 
wytworzonych produktów, pozyskiwanie miodu, pokaz sprzętu pasiecznego i ciekawostki z życia pszczół, próby młócenia cepami, 
mielenie zboża na żarnach, osiewanie mąki, formowanie oraz wypiek podpłomyków, degustacja podpłomyków z masłem, 
miodem lub smalcem, kawa zbożowa z mlekiem. 
 

Ferie w Babicach (Filia GCK w Szkole w Babicach) 
11.02. 2013 (poniedziałek) godz.10.00-13.00 
-Robimy maski na koniec karnawału 
-Bezpieczeństwo podczas ferii zimowych 
-Zajęcia z ekspresji ruchowej na sali gimnastycznej 
 
13.02.2013 (środa) godz.10.00-13.00 
- Wykonujemy kartki walentynkowe 
- Zajęcia teatralne ,, Zakochany Amor” 
 
25.02.2013 (poniedziałek) godz.10.00-13.00 
- Zimowe pejzaże „z pasta do zębów” 
- Rozgrywki w ping-ponga 
 
27.02.2013 (środa) godz.10.00-13.00 
- Mandala –rysunek w kole 

- Czytamy bajki o zwierzętach 
 

Ferie w Górkach Śl. (Filia GCK w Szkole w Górkach Śl.) 
12.02. 2013 (wtorek) godz.10.00-13.00 
-Robimy maski na koniec karnawału 
-Wykonujemy kartki walentynkowe 
-Zajęcia teatralne pt: ,, Zakochany Amor” 
 
15.02.2013 (piątek) godz.10.00-13.00 
- Zajęcia plastyczne „ Dokarmiamy ptaki zimą” 
- Bezpieczeństwo podczas ferii zimowych 
- Zajęcia z ekspresji ruchowej na sali gimnastycznej 
 
26.02.2013 (wtorek) godz.10.00-13.00 
- Zimowe pejzaże „z pastą do zębów” 
- Gry i zabawy stolikowe 
- Wstęp do „czarnego teatru” 
 
28.02.2013 (piątek) godz.10.00-13.00 
- Mandala –rysunki w kole 
- Czytamy bajki o zwierzętach 
- Teatrzyk w tle „ze swoją ulubioną maskotką”  
 

Ferie w Szymocicach (Świetlica Szymocice) 
11.02.2013  (poniedziałek) godz. 10.00-13.00  
KUCHCIKOWO-ZAJĘCIA KREATYWNO-KULINARNE 
 
14.02.2013  (czwartek) godz. 10.00-13.00 
„KOLOROWE PALUSZKI”-ZAJĘCIA PLASTYCZNE 
 
18.02.2013 (poniedziałek) godz. 10.00-13.00 
KULIG DLA DZIECI-PIECZENIE KIEŁBASEK 
  
21.02.2013 (czwartek) godz. 10.00-13.00 
BAJKI,GRY I ZABAWY DYDAKTYCZNE  

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Joanna Mużelak 
 

P R O G R A M   G M I N N E J   B I B L I O T E K I   P U B L I C Z N E J: 
 

„FERIE  NA WESOŁO CZYLI OD AGRAFKI DO ZABAWKI” 
11.02.2013 r. (poniedziałek) godz. 11.30  
„Urodzinowe przyjęcie” – zajęcia plastyczne dla dzieci  
 
12.02.2013 r. (wtorek) godz. 11.30 
 „Pamiętliwe magnesy” – zajęcia plastyczne dla dzieci   

 
13.02.2013 r. (środa) godz. 11.30  
„Magiczne instrumenty” – zajęcia plastyczne dla dzieci 
 
14.02.2012 r. (czwartek) godz. 11.30 
 „Wesołe piórniki” – zajęcia plastyczne dla dzieci 
 
15.02.2013 r. (piątek) godz. 11.30  
„Wędkowanie to wyzwanie” – zajęcia plastyczne dla dzieci   
 

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Iwona Czorny 



Z ŻYCIA GMINNYCH SZKÓŁ 
                

ŚWIĄTECZNY NASTRÓJ STWORZYLI NAJMŁODSI 

W piątek 21 grudnia w Przedszkolu w Łęgu odbyło się 

przedstawienie jasełkowe dla rodziców. Jasełka wystawiane były na dwa 

etapy – grupa młodsza o godz. 15.00 , grupa starsza o godz. 16.30. 

Przedstawienie było wyjątkowe. Mali aktorzy, we wspaniałych strojach 

prezentowali się doskonale. Sala wypełniona była aniołkami, które 

śpiewały kolędy, pastorałki i wspaniale recytowały przygotowane 

wierszyki. Do szopki przybyli też pastuszkowie, Trzej Królowie oraz 

dzieci,  które przyniosły dzieciątku swoje zabawki. W śpiewaniu  kolęd 

pomogli rodzice i starsze rodzeństwo.  

Małym aktorom należą się pochwały za pokonanie tremy, 

wczucie się w role, a przede wszystkim za umiejętność działania w zespole, dzięki czemu wspólnie stworzyły bardzo efektowne 

przedstawienie. Dziecięca interpretacja narodzin Jezusa Chrystusa, kolędy, świąteczne stroiki i dekoracje,  życzenia, które 

zakończyły spotkanie, pozwoliły wszystkim wczuć się w atmosferę zbliżających się świąt, pełną ciepła, radości i bliskości. 

Uroczystość przygotowały Jolanta Kalus, Ewelina Król, Weronika Zagolla.             ZSP w Zawadzie Ks., Gabriela Goldman 

JASEŁKA W INNEJ ODSŁONIE 

20 grudnia 2012r. w ZSP w Zawadzie Książęcej odbyły się jasełka, które 

wprowadziły wszystkich w nastrój Świąt Bożego Narodzenia. Młodsi uczniowie z klas I III 

pięknie recytowali oraz kolędowali maleńkiemu Jezusowi. Starsi aktorzy- uczniowie klas IV 

- VI  pokazali, co tak naprawdę ma wartość w oczach Boga. Zamożna księżniczka wybrała 

się w podróż do Betlejem. Spotykała podczas swojej wędrówki różne osoby, które 

potrzebowały jej pomocy: zmarzniętą staruszkę, głodną dziewczynkę i smutnego chłopca. 

Dama wszystkim udzieliła pomocy i z dobrymi uczynkami dotarła do żłóbka narodzonego 

Chrystusa. Jasełka pozwoliły poczuć atmosferę Świąt Bożego Narodzenia i rozpocząć 

wspólne świętowanie narodzin Zbawiciela.            ZSP w Zawadzie Ks., Wanda Rutko 

POWIATOWE ZAWODY 

18 stycznia br. na pełnowymiarowej hali 

sportowej w Rudniku zostały rozegrane powiatowe zawody piłki nożnej chłopców szkół 

podstawowych. Uczestniczyli w zawodach uczniowie Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nędzy, 

który w końcowej tabeli zajął III miejsce a zwycięzcą okazała się drużyna z Pietrowic Wielkich. 

Nasza drużyna wystąpiła w składzie: Mateusz Waiser, Ralf Bobrzik, Jakub Szenk, Dawid 

Afa, Filip Szopa, Szymon Śmieszek, Dawid Gmitruk.              Opiekun: Sylwester Bobrzik 

 

BARBÓRKA W PRZEDSZKOLU  

4 grudnia 2012 roku dzieci z Przedszkola w Nędzy gościły górników z Nędzy z okazji 

ich patronalnego święta - Barbórki. Wszystkie przedszkolaki uczestniczyły w uroczystej 

akademii , na której dzieci starsze przedstawiły górniczy 

program artystyczny, a następnie wszyscy mogli porozmawiać z 

górnikami o ich trudnej i niebezpiecznej pracy, stroju i 

narzędziach pracy. Górnicy przeczytali dzieciom również  

legendę o skarbniku w ramach akcji ,,Cała Polska czyta 

dzieciom". Było to bardzo owocne spotkanie. Na koniec wszyscy 

stanęli do wspólnego, pamiątkowego zdjęcia. W nagrodę dzieci 

otrzymały słodycze oraz nowe książeczki do ,,Przedszkolnej 

biblioteczki". Dzieci wraz z kadrą pedagogiczną serdecznie 

dziękują górnikom za coroczna pamięć  i podarowane 

niespodzianki!           Przedszkole w Nędzy, Teresa Augustyn             

PO NITCE DO KŁĘBKA” - XIII EDYCJA „GÓRY GROSZA”  

 Uczniowie ZSP w Babicach oraz ZSG w Nędzy brali 

udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej Góra Grosza 

organizowanej przez Towarzystwo „Nasz Dom” w Warszawie, a 

prowadzonej 

pod 

patronatem 

Ministerstwa Edukacji Narodowej. Celem zbiórki jest uświadomienie dzieciom i 

młodzieży, że nawet najdrobniejsza pomoc może odmienić komuś życie. 

W ZSP w Babicach pod nadzorem Samorządu Uczniowskiego uzbierano 

z grosików kwotę 101,09 złotych. Najwyższą sumę uzbierała klasa piąta. Zaś w 

ZSG w Nędzy w zbiórkę zaangażowały się klasy: Vc SP pod opieką Anety 

Kobylańskiej-Bartczak i IIIa Gimnazjum pod opieką Izabeli Pielczyk. W 

efekcie akcji w ZSG w Nędzy zebrano 4498 monet, które dały sumę 233 złotych 

i 68 groszy.        

ZSP w Babicach, Stefania Niemiec i ZSG w Nędzy, Izabela Pielczyk 



SPOTKANIE WIGILIJNE 

18 grudnia 2012 roku w  GOSiR odbyło się  spotkanie 

wigilijne, w którym uczestniczyły dzieci wszystkich grup z 

Przedszkola w Nędzy, ich rodzice,  personel przedszkola  i 

zaproszeni goście – władze gminy, radni, przedstawiciele 

różnych zawodów: policjanci, górnicy, strażacy. Wszystkie 

przedszkolaki wzięły udział w jasełkach opowiadających o 

narodzinach Chrystusa. Wiele prób, godzin przygotowań 

zaowocowało wspaniałymi występami. Każda grupa 

przygotowała krótki kilkuminutowy występ nawiązujący tańcem, 

wierszem, bądź piosenką do świąt Bożego Narodzenia. Dzieci 

najmłodsze były śnieżynkami, które wprowadziły wszystkich w 

zimowo-świąteczny nastrój. 4-latki były aniołkami, które 

przygotowały stajenkę na przyjście Jezusa, a wspólną kolędą z 

rodzicami „Dzisiaj w Betlejem“ uwieńczyły występ. Grupa 6-

latków przedstawiła piękną inscenizację przedstawiającą 

Narodziny Jezusa. Była Maryja, Józef, pastuszkowie, trzej królowie. Dzieci 5-letnie przybyły do stajenki z prezentami i 

niespodziankami. Upiekły nawet ciasteczka przy piosence w języku niemieckim.  Wspaniałe stroje, oprawa sceniczna i muzyczna 

dodatkowo urozmaiciła występy dzieci, a podczas przedstawienia ujawniło się 

wiele nowych zaskakujących talentów aktorskich. Po jasełkach odbył sie 

poczęstunek przy wigilijnym stole, który przygotowali rodzice.  

          Przedszkole w Nędzy, Teresa Augustyn 

 

DZIEŃ PRAW CZŁOWIEKA I OCHRONY PRAW DZIECKA 

Babciu, a dlaczego masz takie wielkie zęby? 

10 grudnia 1948 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów 

Zjednoczonych uchwaliło Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Deklaracja 

zapewnia wolność i poczucie bezpieczeństwa wszystkim ludziom. Na pamiątkę 

tego wydarzenia na całym świecie obchodzony jest Dzień Praw Człowieka. 10 

grudnia świętuje się również Dzień Ochrony Praw Dziecka. W miarę pełny zbiór 

praw dzieci zapisany został w Konwencji o Prawach Dziecka – międzynarodowej 

umowie przygotowanej przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1989 r.  

Z tej okazji w auli Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nędzy uczniowie 

klasy Va i uczennica klasy IVb pod kierunkiem Marii Kobryń przygotowali 

uroczysty apel poświęcony Prawom Człowieka, a szczególnie Prawom Dziecka. 

Pierwsza część występu przybliżyła widzom najważniejsze informacje na temat 

Konwencji o Prawach Dziecka, jej założeń i zasad. Treści praw przedstawiono 

przy pomocy utworów wierszowanych i piosenek, które łatwiej zrozumieć młodszym dzieciom.  W drugiej części przedstawienia 

aktorzy wcielili się w różne postacie ze znanych bajek, by dosadnie uzmysłowić widzom, w jaki sposób ich prawa mogą być 

naruszone i w jaki sposób powinni rozwiązać tę niekomfortową sytuację. Przez parodię treści bajki „Czerwonego Kapturka” 

zaprezentowano słuchaczom, że mają prawo do informacji, które Wilk niezbyt prawdziwie udzielił, a przede wszystkim, że mają 

prawo do życia! 

Po spotkaniu uczniowie na pewno umieją wymienić kilka podstawowych praw dziecka,  wytłumaczyć, co one oznaczają, 

rozpoznać, kiedy prawa dziecka są naruszane i są świadomi swoich praw i obowiązków. Rozumieją też prawo innych ludzi do 

posiadania praw, wiedzą, że powinni przeciwstawiać się przemocy i do kogo mogą się zwrócić o pomoc w potrzebie.  

ZSG w Nędzy, Maria Kobryń 

WOLONTARIAT DOBRYCH SERC W ZSP W BABICACH 

Grudzień to przedświąteczny czas, w którym 

chcieliśmy, by nikt nie był smutny, samotny, opuszczony, by w 

ten magiczny czas spełniały się choć częściowo marzenia, a 

zaskakujące uczynki wywoływały uśmiech na twarzy. Uczniowie 

naszej placówki, tak jak dzieje się to od dwóch lat, wraz z 

nauczycielami zorganizowali akcję Wolontariat Dobrych Serc, 

trwającą kilka dni. Podczas wolontariatu zorganizowano zbiórki 

słodyczy, wykonano świąteczne stroiki, kartki i przygotowano 

paczki, które wraz ze świątecznymi życzeniami zostały 

podarowane osobom starszym i samotnym w naszej wsi. 

Dary zebrane podczas zbiórki zabawek i przyborów 

szkolnych postanowiono przekazać, tak jak w poprzednich 

latach, wychowankom domu przy klasztorze Annuntiata w 

Raciborzu. 

Uczniowie starszych klas pomagali w te dni młodszym 

kolegom i koleżankom. Podczas przerw czytali przedszkolakom 

bajki i baśnie, a także pomagali w przeprowadzeniu warsztatów 

profilaktycznych z zakresu bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych. Wielu uczniów i przedszkolaków, nauczycieli i  

pracowników wzięło aktywny udział we wszystkich zbiórkach i akcjach, przynosząc całe reklamówki zabawek i słodyczy.  

W kilka dni przekonaliśmy się po raz kolejny, że dzieci z naszej placówki mają dobre serce i potrafią się dzielić z innymi. 

Mamy nadzieję, iż będą w tym trwać cały nadchodzący rok!               ZSP w Babicach, Alicja Wiśniewska 



Z ŻYCIA GMINY 

 

ARTYSTYCZNA RÓŻA ZAKWITŁA W BIBLIOTECE 

Goście, którzy przybyli na wernisaż w dniu 11 grudnia 2012 r. 

do Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy nie kryli zachwytu obrazami 

Stanisławy Spychały-Walenko. Pełna ciepła i energii Pani 

Stanisława, chętnie opowiadała o swojej długoletniej pasji. Już od 

najmłodszych lat, próbowała swoich malarskich umiejętności na 

ścianach w swoim pokoju. Mimo, iż ukończyła liceum plastyczne, 

swoje życie związała z przedmiotami ścisłymi. Przełomem w jej życiu i 

powrotem do malarstwa był rok 1997 czyli okres, w którym nasz 

region nawiedziła powódź. Artystka najbardziej lubi malarzy 

impresjonistów. W jej kolekcji znajduje się szereg obrazów czarno-

białych (anioły, konie, róże), które powstały w czasie, kiedy Pani 

Stanisława miała w swoim życiu okres zadumy. Artystka może się poszczycić pracami malarskimi, które zostały zlicytowane na 

aukcjach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i posłużyły potrzebującym. Zapraszamy w styczniu 2013 r. wszystkich chętnych 

do odwiedzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy, w której można podziwiać tylko niewielką część twórczości malarki, a 

kilka prac zdobi obecnie wnętrze Urzędu Gminy w Nędzy.     Dyrektor GBP w Nędzy, Iwona Czorny 

NASI MALI ARTYŚCI 

7 grudnia 2012 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Nędzy odbyło się 

uroczyste rozdanie nagród w konkursie plastycznym Święty Mikołaj - ulubieńcem 

wszystkich dzieci. Honorowy patronat nad konkursem objęła Wójt Gminy Nędza.   

W konkursie udział wzięły przedszkolaki z Publicznego Przedszkola w 

Nędzy, ZSP w Babicach, ZSP w Górkach Śląskich, ZSP w Zawadzie Książęcej 

(Przedszkole w Łęgu), Świetlicy w Górkach Śląskich i Babicach. Konkurs cieszył się 

dużym zainteresowaniem, dlatego komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców w 

dwóch kategoriach wiekowych: 3-4 lata i 5-6 lat.  

Nagrody Specjalne otrzymali: Estera Strzelczak - lat 6, Hanna Kołakowska - 

lat 5, Kinga Kaczor - lat 5, Nicolas Mroczek - lat 5.  

Wyróżnienia w kategorii 3-4 lata otrzymali: Piotr Kras - lat 4, Paulina Kocur - 

lat 4, Julia Pielczyk - lat 4, Julia Kilian - lat 4, Agnieszka Czech - lat 3, 

Hanna Buczek - lat 4, Maja Wałach - lat 4.  

Wyróżnienia w kategorii 5-6 lat otrzymali: Zofia Kalemba - lat 6, Emilia Wojtek 

- lat 5, Paweł Bogacz - lat 6, Grzegorz Widok - lat 6, Nikodem Kontny - lat 5, 

Aneta Knura - lat 6, Estera Brzoska - lat 6, Amelia Klieryk - lat 6, 

Aleksandra Hadam - lat 6, Emilia Płotek - lat 6, Julia Kalemba - lat 5, 

Natalia Forysz - lat 6, Dominik Czogała - lat 5, Zuzanna Katarzyniec - lat 6, Vanessa Wałach - lat 5, Nikol Kulczycka - 

lat 5, Marta Świdergał - lat 6, Julia Łatka - lat 6, Aleksandra Ziętek - lat 6, Kinga Haberkiewicz - lat 5, Denis 

Hanerkiewicz - lat 5, Oliwia Tomala - lat 6, Kamil Wydra - lat 6, Łukasz Przybyła - lat 5, Łukasz Łyczek - lat 6.  

Jeszcze raz serdecznie wszystkim laureatom gratulujemy!    Dyrektor GBP w Nędzy, Iwona Czorny 

KLEJ, NOŻYCZKI I PAPIER, CZYLI JAK ZROBIĆ KARTKĘ NIE 

TYLKO NA ŚWIĘTA – WARSZTATY PLASTYCZNE 

Kolorowe papiery, brokaty, elementy dekoracyjne, klej i 

oczywiście nożyczki, stały się niezbędnymi elementami w dniu 13 

grudnia 2012 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Nędzy – Filia w 

Babicach, gdzie odbyły się niecodzienne warsztaty plastyczne. Pani 

Elwira Wolny uczyła głównie uczestniczki robienia kartek 

świątecznych i okolicznościowych. Bogata wyobraźnia naszych 

uczestniczek pomogła wyczarować małe „rękodzieła sztuki”. Nawet w 

tym przedświątecznym zamieszaniu można było w tym dniu połączyć 

przyjemne z pożytecznym.         Dyrektor GBP w Nędzy, Iwona Czorny 

 

KARNAWAŁ W NĘDZY 

20 stycznia br. już po raz trzeci Wójt Gminy Nędza Anna 

Iskała zorganizowała Wielki Koncert Noworoczny, który odbył się w 

sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nędzy. 

Już po raz drugi mieliśmy zaszczyt gościć Orkiestrę Rozrywkową Kopalni „Borynia” pod dyrekcją Ryszarda Uchera wraz 

z solistką Agnieszką Janas. Koncert rozpoczął się wiązanką świąteczną, która była swoistą formą życzeń orkiestry dla 

zgromadzonych słuchaczy. Soliści wraz z orkiestrą wykonywali utworu z repertuaru m.in. Louisa Amstronga, Julia Iglesiasa, 

zespołu Queen i innych znakomitości. Również muzyka filmowa rozbrzmiewała i rozbawiała licznie zgromadzonych gości. Owacje 

na stojąco były na pewno wspaniałym podziękowaniem dla artystów. 

Niespodzianką był zorganizowany konkurs przez orkiestrę dla zgromadzonych słuchaczy. Trzeba było się popisać 

znajomością melodii pochodzących z czołówek polskich filmów i seriali. Zacięta rywalizacja dała zwycięstwo trójce w składzie: 

Maria i Grzegorz Czerwińscy oraz Adam Iskała. Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia w formie płyt orkiestry. 

W przerwie między występami dla zgromadzonych czekał słodki poczęstunek przygotowany przez Stowarzyszenie Kobiet 

Aktywnych i Ich Rodzin.                    ZSG w Nędzy 



DLA BABCI I DZIADKA 

Nasze skarby to babcia i dziadek 
Zawsze mają dla nas czas 
Nieraz coś im tak dokucza 
Lecz nie dają o tym znać 

Uśmiech na twarzy wciąż gości 
Smutki skrywają gdzieś tam… 
Dziadek herbatą częstuje 
Babcia obiadek gotuje 

Słoneczko w domu świeci 
Dobroć z kącika wygląda 
Darzą nas miłością wielką 
Mądrością swoją służą nam 

Żyjcie nam kochani 101 lat 
My bardzo szanujemy Was 
Cóż byłby to za świat 
Gdyby nie było Was wśród nas 

Eleonora Czekała 

GAZETA SAMORZĄDOWA 
WYDAWCA:  

URZĄD  GMINY  W  NĘDZY  
 ul. Jana III Sobieskiego 5,  

47-440 Nędza 

tel./fax 032 410 23 99 

 www.nedza.pl 

GODZINY URZĘDOWANIA:  

poniedziałek: od 730 do 1700 

wtorek, środa, czwartek: od 730 do 1530 

piątek: od 730 do 1400 

REDAKTOR NACZELNY: 

Justyna Brząkalik 
redakcja@nedza.pl 

WSPÓŁPRACA: 

K. Okręt 

NAKŁAD: 1.200 egzemplarzy 

Zarząd Koła Emerytów życzy wszystkim babciom i 

dziadkom wiele zdrowia, radości, szczęśliwych dni 

w otoczeniu wnuczek i wnuków. 

SESJA W PIGUŁCE 

 17 grudnia 2012 roku na sesję Rady Gminy przybyło 14 radnych. Nieobecny był Rafał Lincner. Przewodniczący Rady 

Gminy złożył informację o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym. Także wójt gminy złożyła sprawozdanie z wykonania 

podjętych uchwał oraz o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.  

 Sesję otworzyła dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zmniejszenia stopnia organizacyjnego Szkoły Podstawowej 

w Babicach i Szkoły Podstawowej w Zawadzie Książęcej z klas I-VI do klas I-III. Wójt gminy uzasadniła wniosek tym, że dzieci 

dojeżdżając do szkoły w Nędzy otrzymają bezpłatny transport, ponadto szkoła oferuje przeróżne kółka zainteresowań oraz 

nieustannie szkolącą się kadrę pedagogiczną. W rezultacie przy 13 głosujących 9 głosami za, 4 głosami przeciw Rada Gminy 

podjęła przedmiotową uchwałę. 

 Następnie głos zabrała skarbnik gminy, która omówiła proponowane zmiany w uchwale budżetowej na rok 2012 oraz 

zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy dotyczące inwestycji kanalizacji. Rada przyjęła obie zmiany w postaci 

stosownych uchwał. 

 Kolejne rozważania radnych dotyczyły zatwierdzenia budżetu Gminy Nędza na rok 2013. Radni po zapoznaniu się z 

opiniami RIO w Katowicach i wysłuchaniu pozytywnej opinii przewodniczącej Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego przy 14 

głosujących 11 głosami za przyjęli uchwałę budżetowa na rok 2013. 

 Następnie przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu Prezesowi Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o., który omówił 

planowane przez przedsiębiorstwo zadania do realizacji. Po zadaniu przez radnych pytań dotyczących projektu uchwały, przyjęli 

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych na lata 2013-2016. 

 Sesja rady przyniosła także uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej w drodze 

przetargu. Sprawa dotyczy działki położonej w Zawadzie Książęcej, która po wydzieleniu z niej parkingu przy cmentarzu w Łęgu, 

zostanie zbyta wraz z znajdującym się na niej zabudowaniem. 

 Radni musieli się także zmierzyć po raz pierwszy z projektem uchwały w sprawie wydatków niewygasających 

związanych z niewykonaną inwestycją budowy nawierzchni na ulicy Osiedlowej i Żwirowej w Nędzy. W rezultacie Rada Gminy 

podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012 oraz określenia 

ostatecznego terminu dokonania tych wydatków. 

 Ostatnia podjęta tego dnia uchwała dotyczyła zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości sumy, do której wójt 

może samodzielnie zaciągać zobowiązania przekraczające rok budżetowy. Uchwała była konieczna w związku z wyznaczonym 

terminem podpisania przez Wójta Gminy Nędza umowy o przyznaniu pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi 

dla gospodarki i ludności wiejskiej” – dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej. 

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

http://bip.nedza.pl/rada/sprawozdania.htm. (j.b.)

SIATKÓWKA W GMINIE NĘDZA 

GS prezentuje efekty dalszych zmagań lokalnej drużyny piłki siatkowej VT Nędza. 

 18 grudnia:  VT Nędza    3:1 Salveqiuck-Mokate-TKKF Pawłowice 

 21 grudnia:  OKIS Gaszowice-Nieszporek Motocykle 3:0 VT Nędza 

 25 stycznia  VT Nędza    3:0 Beer Team Rybnik 

Przypominamy, że wszystkie mecze u siebie gramy na hali LKS, w piątek o godzinie 18:30.  

    Serdecznie zapraszamy - bądźcie  z nami!        J.L. 

 ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI 

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI 

 21 marca br. (czwartek) na parkingu przy urzędzie gminy odbędzie się zbiórka elektrośmieci (m.in. telewizory, pralki, 

telefony, komputery).                           Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego S.A. 

 

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

