
 Gazeta 

S A M O R Z Ą D O W A 

         ISSN 2081-0202 

GMINY NĘDZA 

 
Babice * Ciechowice * Górki  Śląskie * Łęg * Nędza * Szymocice * Zawada Książęca 

 

 

60 LAT RAZEM 
   17 kwietnia 2013 roku  DIAMENTOWE GODY obchodzili Państwo Jadwiga i Hubert Lindnerowie z Nędzy. 

Z tej okazji odwiedzili ich przedstawiciele Gminy Nędza : Wójt Gminy Anna Iskała, kierownik USC Krystyna Tront i 

kierownik GOPS Bożena Polaczek, życząc Jubilatom jeszcze długich lat życia oraz doczekania w dostatku i zdrowiu 

kolejnych rocznic. 

    Jubilaci pochodzą z Nędzy , poznali się na zabawie i po dwóch latach „chodzenia ze sobą” pobrali się . 

Razem wybudowali dom , dochowali się syna i 

trzech córek , siedmiorga wnucząt i sześciorga 

prawnucząt.  

Pan Hubert pracował w kopalni i prowadził 

gospodarstwo rolne. Przez ponad dwadzieścia lat 

posiadał konia jako jeden z ostatnich rolników w 

Gminie. Pani Jadwiga pracowała przed ślubem , 

potem zajmowała się wychowywaniem dzieci .  

     Pani Jadwiga w dniu Jubileuszu obchodzi 

również swoje 83 urodziny. Oboje Państwo, 

pomimo choroby są bardzo pogodni , szczęśliwi 

oraz tryskają humorem . Z zadowoleniem  również 

patrzą wstecz i mają bardzo dużo chęci do 

dalszego wspólnego życia w zgodzie  , wzajemnym 

szacunku i miłości.    (red.) 
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PROGRAM MŁODY OBYWATEL  W GMINAZJUM W NĘDZY 

 

    Od października 2012 r. uczniowie kl. III Gimnazjum w Nędzy Karolina Zgrzebniok, Patryk Jacek, Jakub 

Prządkiewicz i Kamil Sobania pod opieką Krystiana Okręta realizowali program Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej 

Młody Obywatel, którego głównymi celami były: realizacja projektów uczniowskich dotyczących działań lokalnych oraz 

dostarczenie inspiracji ciekawych przykładów działań. Poszczególne etapy realizacji programu przebiegały w formie modułów, 

które obejmowały: uświadomienie znaczenia kapitału społecznego, zaangażowanie w jego badanie, pozyskiwanie do tego celu 

sojuszników oraz promocję i prezentację lokalną. Po zrealizowaniu poszczególnych modułów programowych grupa projektowa 

zaprezentowała swe osiągnięcia 

na posiedzeniu Komisji Oświaty, 

Kultury i Sportu Rady Gminy 

Nędza w dniu 16 kwietnia 2013 r. 

z udziałem władz Gminy w 

osobach: Wójta Gminy Anny 

Iskały, przewodniczącego Rady 

Gminy Gerarda Przybyły, 

przewodniczącej KOKiS Gizeli 

Marondel oraz członków komisji, 

ponadto dyr. Gminnego Centrum 

Kultury Joanny Mużelak oraz 

skarbnika Gminy Katarzyny 

Paszendy. 

    Faktem godnym 

odnotowania były wystąpienia 

członków grupy projektowej 

Młody Obywatel, którzy swój 

projekt nazwali Historia – 

teraźniejszość – przyszłość. W swych wypowiedziach skupili się głównie na przyszłości, co najbardziej interesowało zebranych. 

Mówili o typach szkół, do których zamierzają pójść po ukończeniu gimnazjum, rodzajach studiów w przyszłości oraz co chcieliby 

wnieść w rozwój społeczności lokalnej. Uczestnicy zdeklarowani byli działać w miejscu swego wychowania, a perspektywę 

wyjazdów zagranicznych pozostawili rozwojowi sytuacji społeczno-politycznej naszego kraju. Liczą na współpracę z innymi 

młodymi obywatelami i pozyskiwanie sojuszników dla swoich działań, głównie władz samorządowych. 

    Przedstawiciele władz byli pod wrażeniem wypowiedzi młodych obywateli, którzy w bardzo rzeczowy i odpowiedzialny 

sposób deklarowali 

swoje plany na 

przyszłość. Wójt 

Gminy Anna Iskała 

podkreśliła w dyskusji, 

że bardzo budujący 

jest wizerunek 

przyszłości naszej 

lokalnej młodzieży, 

która nie ulega 

medialnym 

perswazjom, patrząc w 

przyszłość z 

perspektywy dobra 

Małej Ojczyzny, a 

jednocześnie widzi 

szereg problemów bardzo szeroko. Zwróciła również uwagę na istotę wypowiedzi gimnazjalistów, że najważniejsze jest 

gruntowne wykształcenie poparte znajomością swych korzeni, teraźniejszych poczynań władzy i wyciągania właściwych 

wniosków. Przewodnicząca KOKiS Gizela Marondel zwróciła uwagę na wartość realizacji tego typu programów, które promują 

środowisko lokalne. Przewodniczący Rady Gminy Gerard Przybyła dodał, że działalność młodych aktywistów jest ze wszech 

miar pożądana w rozwoju oświaty, kultury i sportu, gdyż sam w tego typu przedsięwzięciach uczestniczył.

(red.) 

 

ODDAJ KREW 

Informujemy , iż ulega zmianie termin akcji honorowego oddawania krwi, planowany na 28 kwietnia br. z 

powodów niezależnych od klubu. 

 Kolejna akcja honorowego oddawania krwi organizowana przez Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego 

Czerwonego Krzyża  z Nędzy planowana jest na 12 maja br. od godz. 900 do godz.1300. Akcja zostanie zorganizowana 

na placu przy Urzędzie Gminy w Nędzy. Należy pamiętać, że każdy kto chce zostać krwiodawcą, musi mieć ukończone 

18 lat i podczas akcji posiadać ze sobą ważny dokument tożsamości. Na początku wypełnia formularz, a potem 

przechodzi badania lekarskie i tylko za zgodą lekarza może zostać pobrana krew. 



ZNANI I NIEZNANI Z GMINY NĘDZA- LESZEK OLSZEWSKI  

 

Czy sport to jest dobry sposób na życie? 

Tak. Jeśli ktoś chce trenować i ma talent, jak mi zawsze ojciec powtarzał, który 

też trenował, później był kierownikiem …i mówi mi tak: „Jak będziesz dobry to 

zaistniejesz. Trener, który będzie widział, że masz talent, że będziesz chciał i 

będziesz umiał, umiał w tym się bawić to osiągniesz sukcesy, i cię zostawi. Wtedy 

będziesz miał sposób na życie. Możesz sobie potem ułożyć dalszą karierę 

zawodową, bo w amatorstwie nie ma już teraz pieniążków”. Teraz już 

amatorstwo, liga amatorska nie istnieje w Polsce, jest tylko droga zawodowa 

boksu. Jakieś mistrzostwa są czy coś, ale tak już nie ma amatorstwa w Polsce, 

tylko jest po prostu już profesjonalizm. 

Czy zgodzi się Pan z twierdzeniem, że chłopcom, którzy lubią szkolne bójki dobrze jest zaproponować boks 

czy inną dziedzinę sportu związaną z walką? 

Tak, dlatego że oni się tam wyładują. Trener będzie wiedział, że jak on będzie agresywny, będzie chciał  powalczyć  z 

kolegami to  mu taki trening  zrobi, tak go przygotuje, że nie będzie miał siły ręki podnieść. Jeśli nie zrezygnuje po 

dwóch, trzech razach, to wtedy będzie z niego dobry materiał na zawodnika. 

 Startował Pan w Igrzyskach Olimpijskich w 1992r  w Barcelonie. Jak Pan to wspomina?  

Tego się nie da zapomnieć. To jest coś pięknego. To jest największe marzenie sportowca- wyjechać na Igrzyska 

Olimpijskie. Do dzisiaj pamiętam każdy jeden szczegół, a to było już 20 lat temu. To jest piękna rzecz i piękne 

przeżycie każdego sportowca. Byłem na mistrzostwach świata, Europy,  wielokrotnym mistrzem Polski w wadze 

muszej. Tego nie da się do niczego porównać. Olimpiada to jest jedna, największa rzecz dla sportowca, którą może 

osiągnąć. Nie zdobyłem medalu bo tak się złożyło, że w I rundzie natrafiłem na  Raúla Gonzáleza z Kuby, który zdobył 

srebrny medal. Sam udział w tej imprezie to najpiękniejsza rzecz, która może przytrafić się sportowcowi. Po prostu być 

tam to jest coś pięknego. 

 Czy dalej zajmuje się Pan boksem? 

Nie, nie mam takiej możliwości dlatego, że moja żona pracuje, mam rodzinę, mam dzieci. Czasami pomagam koledze 

w Aikido, który jest trenerem . Kiedyś chciałem stworzyć sekcję boksu tutaj w Nędzy , miałem takie propozycje, ale 

jednak przeniosłem się do Nędzy i mieszkam na Borowcu. Niestety na razie nie mam czasu, bo mam małego syna, 

żona pracuje na zmiany, ja też jeszcze pracuję jako strażak  i nie miałbym możliwości,  żeby prowadzić treningi. 

Myślę, że jak  pójdę na emeryturę to jeszcze coś w tym kierunku zdziałam. 

 Co chciałby Pan powiedzieć uczniom Gimnazjum w Nędzy, marzącym o karierze sportowej? 

 Marzącym, żeby za to się wzięli jak chcą trenować. Każdy ma swoje jakieś umiejętności. Jeden ma do boksu, drugi do 

zapasów, trzeci do szachów a czwarty np. do biegania. Każdy ma jakąś predyspozycję. Spróbujesz, nie spodoba ci się, 

nie będziesz dobry, pójdziesz na coś innego. Zawsze każdy ma coś w sobie. Jeden będzie piłkarzem, drugi 

zapaśnikiem, a trzeci lotnikiem. Więc musisz znaleźć w sobie to, co byś chciał robić. Ja chciałem kiedyś trenować 

zapasy, zresztą trenowałem zapasy, ale to mi się nie podobało. Potem się zapisałem na boks, a że lubiłem walnąć  to 

mi się spodobało. Pierwszą walkę wygrałem, potem następne i to mnie podbudowało i dało mi motywację. Fakt, że 

kiedyś było tak, że rezygnowałem, bo mnie to wszystko przerosło, miały miejsce różne stresujące sytuacje, płakałem, 

książeczkę chciałem potargać, chciałem wyrzucić ją. Mówiłem: Nie będę więcej trenował ! Ale emocje przechodzą, nie 

poddałem się i to mi zaczęło procentować. 

Jak Pan ocenia możliwości zrobienia kariery sportowej w naszym rejonie? 

W każdym miejscu można zrobić karierę, tylko trzeba chcieć. Jak będziesz dobry, będziesz chciał, będziesz trenował, 

będziesz pracował, nie będziesz myślał o głupotach itd., poświęcisz swój wolny czas na treningi, na naukę. Nauka jest 

bardzo ważna, ponieważ każda kariera się kiedyś skończy i z tego nie będzie emerytury. Musisz  zapewnić sobie potem 

przyszłość. Jeśli zdobywa się medal na igrzyskach olimpijskich, to owszem  dostaniesz stypendium, emeryturę 

(półtora, dwa średniej krajowej), ale rodzinę trzeba utrzymać i dlatego, skończyłem karierę, zrezygnowałem z 

reprezentacji. W 1995 roku napisałem prośbę o rezygnację, w 1997 roku zakończyłem karierę w ogóle jako 

sportowiec. Jeszcze rok trenowałem dzieci , potem podjąłem pracę w raciborskiej Zawodowej Straży Pożarnej, bo sport 

jest do czasu. Złapię kontuzję, nie będę mógł pracować, nie będę mógł boksować i co dalej? A jak się ma rodzinę, to 

trzeba myśleć o przyszłości. Doszedłem do wniosku, że skoro jeszcze byłem sprawny to chciałem pomagać innym 

ludziom. Zostałem strażakiem. Dlatego wszędzie można, jak się chce, trenować, można być dobrym. Wszędzie cię 

zauważą. Ale trzeba mieć silną wolę i chęci. Jak się ma silną wolę i chęć do sportu, to jeszcze można coś osiągnąć, a 

jak się nie ma chęci i jest się słabym psychicznie to nie ma co nawet zaczynać. Trzeba wiedzieć , że na początku nie 

będzie łatwo. Jeden trening,  na drugim pojawią się zakwasy, będzie bolał żołądek, mięśnie, obojętnie co, wtedy trzeba 

ze sobą walczyć, ze swoimi słabościami. Jak masz zakwasy to najlepiej zrobić jeszcze raz trening. Na zakwasy kolejny 

mocny trening i zakwasy puszczą i wtedy już cię za bardzo nie złapią. No ale właśnie w tym rzecz, żeby się nie 

poddawać. No, to wszystko co mogę powiedzieć. Sport jest fajny. Oczywiście wtedy jest łatwiej ulec jakimś 

uszkodzeniom ciała  bardziej lub mniej trwałym.. W każdym sporcie się łapie kontuzje, zapamiętajcie to! Nie ma sportu 

bez kontuzji. Na rowerze jeździsz, stawy kolanowe siadają. W piłkę grasz, tam nogi są poobijane tak, że po prostu 

nadają się od bioder w dół do wymiany po skończonej karierze. 

Serdecznie dziękujemy Panu za cenne informacje i przede wszystkim- rady dla początkujących 

sportowców.        Rozmawiali: uczniowie ZSG w Nędzy 

(fotografia pochodzi z portalu www.raciborz.com.pl, aut. Agnieszka Gogolewska)

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%BAl_Gonz%C3%A1lez_%28bokser%29
http://www.raciborz.com.pl/


                           Z ŻYCIA GMINY 

ZAWODY W PIŁCE RĘCZNEJ 

W dniu 22.03.2013 w hali sportowej w Pietrowicach 

Wielkich odbyły się powiatowe zawody w piłce ręcznej szkół 

gimnazjalnych. UKS Zryw przy ZSG w Nędzy reprezentowali: 

Sebastian Mrozek, Łukasz Witt, Dawid Giel, Adrian 

Ryszka, Patryk Ryszka, Mateusz Strzygielski, Łukasz Granieczny, 

Wojciech Gembalczyk, Paweł Czogalik, Bartosz Barczyk. Do 

rywalizacji także przystąpiły szkoły z Pietrowic Wielkich, Kornowaca, 

Krzyżanowic, Rudnika. UKS z Nędzy od pierwszego meczu zaczął ostro i 

zakończył zawody na II miejscu. Opiekun Sylwester Bobrzik 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ POEZJI W GMINNEJ BIBLIOTECE 

PUBLICZNEJ W NĘDZY  

W ramach Międzynarodowego Dnia Poezji w dniu 25 marca 2013 r. w Gminnej 

Bibliotece Publicznej w Nędzy odbył się wieczorek poezji Nicoli Sowy. Nicola jest uczennicą 

Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nędzy, a swoją przygodę z pisaniem rozpoczęła 4 lata temu. 

Uczestnicy spotkania mieli okazję posłuchać wierszy w wykonaniu zarówno samej Nicoli, jak 

również towarzyszących jej przyjaciół. Nasz gość opowiedział o swojej przygodzie z poezją, 

pierwszych wierszach oraz o poruszanej przez nią tematyce, inspiracjach, doświadczeniach 

życiowych oraz marzeniach. Uwieńczeniem spotkania była seria pytań do naszego gościa. 

Twórczość młodej poetki można było podziwiać do 22 kwietnia 2013 r. w naszej placówce.     

                                                         GBP w Nędzy, Iwona Czorny 

 

ROZŚPIEWANA BIBLIOTEKA - KONKURS PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ  

Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy serdecznie zaprasza solistów oraz zespoły do udziału w Konkursie Piosenki 

Przedszkolnej pt. Rozśpiewana Biblioteka w dniu 23 maja 2013 r. o godz. 10.00. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 3 do 7 

lat. Celem konkursu jest prezentacja dorobku artystycznego dzieci wieku przedszkolnego, popularyzacja śpiewania piosenek i 

ukierunkowanie ich właściwego doboru, wymiana poglądów i doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu wśród dzieci, 

promowanie dziecięcej twórczości artystycznej. Utwór musi być wykonany w języku polskim. Jury powołane przez organizatora dokona 

oceny prezentacji według następujących kryteriów: doboru repertuaru, walorów głosowych, wykonania, ogólnego wyrazu artystycznego 

(uzasadniony gest sceniczny). Na zgłoszenia czekamy do 10 maja 2013 r. Regulamin konkursu oraz szczegółowe informacje znajdują 

się na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy.                                                       GBP w Nędzy, Iwona Czorny 

KONKURS NA LOGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NĘDZY 

Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy zaprasza dorosłych mieszkańców naszej gminy oraz całego powiatu  raciborskiego do  

wzięcia udziału w konkursie na logo Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego znaku 

identyfikacji graficznej GBP w Nędzy. Logo przeznaczone będzie do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, reklamowych, 

korespondencyjnych itp. Znak ten będzie wykorzystywany na papierze firmowym, wizytówkach, plakatach oraz innych drukach 

wydawanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Nędzy. Konkurs trwa do 10 maja 2013 r. Regulamin konkursu oraz szczegółowe 

informacje znajdują się na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy: www.bibliotekanedza.blogspot.com. 

Zapraszamy!           GBP w Nędzy, Iwona Czorny 

 

MAJ Z GMINNYM CENTRUM KULTURY   

WYSTAWA PRAC Z WIKLINY, 1-2.05.2013, godz. 15.00-18.00 

Wystawa prac z wikliny i ceramiki uczestników projektu „Zakręceni w glinie i wiklinie – warsztaty rękodzieła dla młodszych i 

starszych mieszkańców Gminy Nędza” realizowanego przez Gminne Centrum Kultury w Nędzy w ramach programu „Seniorzy w Akcji”. 

Comiesięczne warsztaty plecionkarskie i ceramiczne, które odbywały się od listopada 2012 roku w ramach projektu, dobiegły już końca. 

Zachęcamy do obejrzenia efektów naszej półrocznej pracy. Miejsce: GOSiR – Festyn Majowy. 

   

WARSZTAT SZYDEŁKOWANIA I ROBIENIA NA DRUTACH, 09.05.2013,  godz.17:00 - 19:00    

 Dzieci od lat 10 wraz z rodzicami i osobami dorosłymi dowiedzą się czegoś na temat tych dwóch, jakże różnych sztuk  wyrobu 

tkanin i dzianin. Zapraszamy serdecznie. Udział bezpłatny, obowiązują zapisy. Zapisy pod numerem: 506141501. Instruktor: Katarzyna 

Kudla. 

WARSZTATY WYROBU BIŻUTERII Z MODELINY,  16.05.2013,  godz. 7:00-19:00    

 Warsztatowicze poznają sztukę układania i formowania modeliny ręcznie, jak i wytapiania jej z formy. Modelina bowiem to nie 

tylko świetna zabawa dla dzieci, ale także wspaniałe pomysły dla każdej pani domu. Z modeliny powstaje przede wszystkim biżuteria, 

ale także małe rzeźby i ozdoby. Cena: 10zł. Zapisy pod numerem tel : 506141501. Instruktor: Katarzyna Szymańska 

DZIEŃ MATKI W GCK,  24.05.2013, godz. 17:00 

Serdecznie zapraszamy nasze najukochańsze mamy z Gminy Nędza wraz z rodzinami. To specjalnie dla nich wystąpią dzieci i młodzież 

działająca przy GCK. Zapewniamy dobrą atmosferę i rozrywkę przy tańcu i muzyce. Na koniec niespodzianka koncertowa.  

          GCK w Nędzy, Joanna Mużelak 

http://www.bibliotekanedza.blogspot.com/


 



 



Z ŻYCIA GMINNYCH SZKÓŁ 

KONKURS MATEMATYCZNO-ANGIELSKI „MATHS IS 

COOL IN ENGLISH”  
W dniach 25-26 marca 2013r. w Zespole Szkolno-

Gimnazjalnym w Nędzy odbywał się III Regionalny Konkurs 

matematyczno-angielski. Organizatorkami konkursu byli 

Anna Wojtek (nauczyciel języka angielskiego) oraz 

Małgorzata Mielnik (nauczyciel matematyki). Konkurs 

składał się z 3 etapów. Pierwsze dwa etapy uczniowie 

rozwiązywali w domu, a 3 etap – finał – odbywał się w 

szkole. W konkursie wzięło udział 8 szkół podstawowych 

oraz 7 szkół gimnazjalnych naszego regionu. Do ścisłego 

finału zakwalifikowało się 16 uczniów ze szkół podstawowych oraz 15 uczniów gimnazjów. W finale szkół 

podstawowych pierwsze miejsca zajęła Alicja Drabik ze Szkoły Podstawowej w Wojnowicach. Miejsce drugie zdobył 

Maksymilian Warło ze Szkoły Podstawowej w Rydułtowach , a miejsce trzecie zajął Szymon Warwas z Wojnowic. 

Wśród szkół gimnazjalnych pierwsze miejsca zajęła Joanna Chlebus z Gimnazjum nr 1 w Raciborzu, drugi był Jacek 

Nitychoruk z Gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi w Raciborzu, a miejsce trzecie zajął Szymon Krzyżanowski z 

Gimnazjum w Rudach.        ZSG w Nędzy, Małgorzata Machowska 

UPAMIĘTNILIŚMY 150 ROCZNICĘ POWSTANIA STYCZNIOWEGO 

25 marca 2013 roku w bibliotece ZSG w Nędzy zebrali się uczniowie klasy IV, żeby nauczyć się jak poszukiwać 

informacji na określony temat w różnych źródłach. Nie była 

to taka zwykła lekcja biblioteczna, gdyż temat został 

zrealizowany w nawiązaniu do 150 rocznicy powstania 

styczniowego. Aby upamiętnić tą niezwykłą rocznicę, 

uczniowie klasy V w ramach spotkań kółka bibliotecznego 

pod kierunkiem Marii Kobryń przygotowali inscenizację z 

wykorzystaniem teatru cieni o powstaniu styczniowym. 

Widzowie w przystępny sposób poznali przyczyny wybuchu i 

przebieg powstania oraz poznali głównego dowódcę tego 

zrywu narodowego Romualda Traugutta.  Po lekcji uczniowie 

znają pojęcia – bohater, patriota, powstanie. Umieją podać 

podstawowe informacje o życiu i działalności R. Traugutta. 

Potrafią wyszukać na zadany temat informacje w różnych 

źródłach. Umieją wyrazić swoją opinię na temat postawy 

patriotycznej.           ZSG w Nędzy, Maria Kobryń 

WIECZOREK POETYCKI U PRZEDSZKOLAKÓW 

Poezja, wiersz to bardzo trudna forma przekazu słownego. Można ją jednak zrozumieć a nawet polubić. Udowodniły to 6 

marca 2013 roku przedszkolaki z 

Przedszkola w Nędzy podczas 

wieczorku poetyckiego. Dziesięcioro 

dzieci zaprezentowało we własnej 

interpretacji utwory znanych poetów 

oraz wiersze napisane przez rodziców. 

Największą sympatię licznie 

zgromadzonych gości zyskał Adam 

Cieślik, który wyrecytował bardzo 

długą Lokomotywę autorstwa Juliana 

Tuwima. Wszystkie występujące 

dzieci oprócz ogromnych braw 

otrzymały również nagrody w postaci 

książeczek. Nagrody te będą na 

pewno zachętą do udziału w 

następnych spotkaniach czy 

konkursach, może tym razem 

literackich. Zachętą były również 

książeczki dla dzieci, które były tylko obserwatorami występów swoich kolegów. Po występach dzieci do głosu dopuszczeni zostali 

dorośli - wójt Gminy Nędza Anna Iskała, nauczycielka Szkoły Podstawowej w Nędzy Barbara Rerich oraz mama Swatava 

Koletzko, które czytały dzieciom bajki w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom". Kolejną częścią spotkania była wspólna 

zabawa przy muzyce. Dorośli w tym czasie mogli porozmawiać o poetyckich i literackich upodobaniach swoich dzieci przy kawie, 

herbacie i ciasteczkach.                         Przedszkole w Nędzy, Alicja Jordan                                                



X KONKURS KROSZONKARSKI 

22 marca br. wybrano najlepsze kruszonki  w Zespole Szkolno-

Gimnazjalnym w Nędzy. Odbył się  tam już po raz dziesiąty Konkurs 

Kroszonkarski. Idea przedsięwzięcia polega przede wszystkim na 

przekazaniu dzieciom i młodzieży tradycji związanych z nadchodzącymi 

świętami. Kroszonki powstawały wszystkimi metodami. Były kruszonki 

drapane, malowane woskiem oraz oklejane. Każdy uczestnik konkursu miał 

przynieść ze sobą jedną kruszonkę , a drugą miał wykonać dowolną metodą  

podczas trwania konkursu. Prace oceniało jury w składzie Julita Ćwikła 

(etnograf, dyrektor Muzeum w Raciborzu), Barbara Jaskólska (historyk 

sztuki), Małgorzata Dróżdż, Joanna Lepiarczyk oraz ks. Jan Rosiek 

(dyrektor Ośrodka Formacyjno-Edukacyjnego Diecezji Gliwickiej w Rudach). 

Konkurs odbywał się w trzech kategoriach wiekowych, - szkoły podstawowe 

klasy I-III, klasy IV-VI oraz gimnazjum. Wyniki konkursu. 

w kategorii klas I – III szkół podstawowych I miejsce –Robert Radaj z 

Nędzy; II miejsce – Monika Cieślik z  Lysek; III miejsce – Milena 

Piechuta. Wyróżnienia – Kamil Dudek z Zwonowic, Paulina Granieczny 

ze Zwonowic i Anna Polucha z Pawłowa. 

W kategorii klas I-IV szkół podstawowych: I miejsce – Paweł Materzok z 

Nędzy; II miejsce – Tymoteusz Szopa z Nędzy; III miejsce Natalia 

Traliszewska z Nędzy. Wyróżnienia – Sandra Muzykant z Babic, 

Wiktoria Pojda z Lysek i Klaudia Węglorz z Lysek. 

W kategorii gimnazjum: I miejsce – Justyna Niedośpiał z Nędzy; II 

miejsce – Daria Szemiel z Raciborza (G1), III miejsce – Oliwia Jazusek z 

Nędzy. Wyróżnienia – Justyna Augustyn z Nędzy, Natalia Pitny z 

Raciborza (SMS), Marcin Czenczek , Patryk Skubek i Michael 

Magdziński z Rud.             ZSG w Nędzy 

DZIEŃ CZEKOLADY – SŁODKI DZIEŃ 

Dzień Czekolady w bibliotece – brzmi ciekawie i... 

smacznie. W tym roku po raz pierwszy uczniowie z klas I-

III ZSG w Nędzy zostali zaproszeni do biblioteki na to 

słodkie święto. Na początku imprezy dzieci obejrzały 

prezentację multimedialną o historii czekolady: dowiedziały 

się skąd pochodzi,  z czego jest zrobiona, jak wygląda 

proces technologiczny produkcji czekolady, jakie są jej 

rodzaje i czy jest zdrowa. W programie imprezy była 

zabawa, której celem było samodzielne wykonanie 

waflowo-czekoladowych buziek. Maluchy smarowały 

wafelki czekoladą projektując buzię kolegi lub koleżanki. 

Po wyprodukowaniu czekoladowych słodkości nastąpił 

punkt kulminacyjny czyli degustacja wafli. Wszystkim 

bardzo smakowało!  Dzieciom, w czasie ich artystycznych 

prac, towarzyszyły piosenki o czekoladowej tematyce. Na 

zakończenie dzieci wysłuchały opowiadania o książkach 

związanych z tematyką czekolady, a znajdujących się w szkolnej bibliotece – Charlie i fabryka czekolady oraz Akademia Pana 

Kleksa. Dodatkową atrakcją była przygotowana wystawa znanych marek czekolad, do których materiały (opakowania po 

czekoladzie) dzieciaki przynosiły od pewnego czasu. W tym dniu odbyło się również rozstrzygnięcie konkursu na „czekoladowy 

wierszyk”. Nagrodzeni zostali: Julia Marcol, Elżbieta Galli, Karolina Knura, Emilia Cieślik,  Marzena Czogała, Tatiana 

Czogała, Marlena Jurkowska, Zuzanna Mikołajek oraz Oskar 

Dąbrowski. Pyszny był to dzień, szkoda że zdarza się tylko raz do roku. 

Nagrody w konkursie na „czekoladowy wierszyk” oraz czekoladę i wafelki 

potrzebne do zorganizowania zabawy sfinansowała Rada Rodziców. 

Bardzo dziękujemy.       

     ZSG w Nędzy, Maria Kobryń 

WIZYTA BISKUPA 

W poniedziałek 8 kwietnia br. Ks. Biskup Gerard Kusz odwiedził 

ZSP w Górkach Śląskich W związku z wizytacją kanoniczną Ks. Biskupa 

Gerarda Kusza w parafii Dobrego Pasterza, w  szkole odbyło się również 

spotkanie z Ks. Biskupem. Dzieci zaprezentowały wierszyki oraz zaśpiewały 

piosenki, a następnie odbyło się krótkie spotkanie z pracownikami 

placówki. 

                                              ZSP w Górkach Śl, Monika Nielaba 

 



WELE BUKU 

Hilda:  Witom Cie Truda, kaj to? 

Truda:  Tam kaj Ty, wejrzyj Truda z tym swoim tyż ciognie. A dziyń dobry, wy tyż do Buku? 

Hilda:  A toć, idymy se trocha posłuchać jak grajom i śpiywajom. 

Truda:  Jo żech je rada, że tyn Oberschlejzen bydzie śpiywoł, widziałach ich we telewizyji. 

Hilda:  Jo tyż, doś tak śpiywali. 

Truda:  A Tyn kabaret Młodych Panów tyż fajny, trocha se pośmiejymy. 

Hilda:  A jo se puda z młodymi posłuchać tego zespołu Big Cyc, trocha odmłodna. 

Truda: Toż podźcie se kaj siednyć bo do wieczora nie wytrzimomy, a muszymy te sztuczne łognie obejrzeć. 

Hilda: To wy idźcie, a jo ida po kawa i chłopom po piwo, bo zaroz sam bydzie Hajnel z Zeflikiym. 

Truda: Toż idż, a my idymy poszukac plac. 

Hilda:  Ty, a pamiyntosz jak we zeszłym roku, na te losowani Gizela tyn mołerek wygrała, suła choby szesnostka. 

Truda: Ja, jo tyż bych tak zapylała. 

Hilda: A dyć tyż ześ tak furgała po ta swoja kosiara, choby mały fliger. 
Truda: Bo wiysz jako to była uciecha, stary durch kosi. 
Hilda: Toż trzimejcie ta kawa, a jo ida po tyn złoty napoj bo chłopy już sam som. 
Truda: Posiedza sam trocha bo se potym zaś ze starym potańcujymy, bo on rod skoko. 
Hilda: Tyn mój to by yno siedział, a zaglondoł, jo bych durch skokała. 
Truda: Czekej weznymy go sam w łobroty, zarozki mu se spodobo. 
Hilda:  Toż baby sam mocie jeszcze po wafelku i świyntujemy.        

Eleonora Czekała 

 
5400 SEKUND, CZYLI GMINNA PIŁKA NOŻNA W STATYSTYCE  

 

 

 

 

POWRÓT PIŁKARZY NA BOISKA, CZYLI ROZPOCZĘCIE RUNDY WIOSENNEJ (uzupełnienie danych z marcowego 

wydania gazety) 

  KLASA C RACIBÓRZ I 
 
 
LKS ZGODA ZAWADA KSIĄŻĘCA  
Rok założenia: 1950 
Barwy: niebiesko-zielone 

Janusz Tomala- trener. 

 

Z kadry ubyli: Mirosław Kalisz- do LKS Górki Śląskie 
 
Do kadry przybyli: Krzysztof Kalisz- LKS Jankowice, Grzegorz Rozmus- wolny zawodnik, Piotr Niestrój- LKS Babice, 

Benedykt Gomułka- LKS Raszczyce, Przemysław Oczadły- Odra Nieboczowy, Marcin Wałniak- Odra Nieboczowy, Piotr 

Herud- wznowił treningi      

 
Józef Zagola 

 

 

Szczebel 

rozgrywek 

 

 

Data 

 

Przeciwnicy 

 

Wynik 

 

Strzelcy bramek dla zespołów z 

Gminy Nędza 

V liga 

okręgowa 

K-ce III 

13.04.2013 LKS 1908 Nędza 

 

KS Kuźnia 

Raciborska 

3 0 Bronisław Kłosek, Grzegorz Benedykt, 

Adrian Cichecki 

Klasa A 

Grupa 

Racibórz 

23.03.2013 KS 1905 

Krzanowice 

LKS Górki Śląskie 1 1 Tomasz Zawada 

30.03.2013 LKS Górki Śląskie LKS Ruda Kozielska 1 1 Tomasz Zawada 

13.04.2013 LKS Górki Śląskie KS Kornowac 2 1 Tomasz Zawada, Mateusz Talik 

 

Klasa C 

Grupa 

Racibórz I 

 

14.04.2013 

 

LKS Bogunice 

 

Sparta Babice 

 

0 

 

2 

 

 

Tomasz Kalus, Sebastian Ziętek 



Gdzie Wiosna 

Wiosno czemuś zabłądziła 

Czyżby zima drogi zmieniła 

Pora śnieżna się skończyła  

To zieleni już czas 

 

Dosyć już mamy puchu 

Dosyć bałwanów i sań 

Chcemy słoneczka jasnego 

Kwiatów i płatków wokoło 

 

Żegnaj zimo- biała Pani 

Odejdź od nas na rok cały 

Oczekiwana długo wiosna 

Też chce pobyć z nami. 

 

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: 

Klaudia Wystyrk-Gembalczyk 

redakcja@nedza.pl 
WSPÓŁPRACA: 

K. Okręt 

NAKŁAD: 1.200 egzemplarzy 

OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY 
  

SĄ JESZCZE ŚRODKI DLA ROLNIKÓW I RYBAKÓW 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało 14 marca br. o planowanych naborach wniosków o dofinansowanie 

projektów na rozwój obszarów wiejskich i rybołówstwa. W 2013 roku planowane są jeszcze nabory do Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 2007-2013. Ogłoszony będzie konkurs dla działania: „Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji 

rolnej i leśnej”- ogólnokrajowy nabór, w zależności od uprawnionych beneficjentów, potrwa od 29 kwietnia do 10 maja 2013 r. 

oraz od 13 maja do 24 maja 2013 r. Do 28 czerwca br. trwa także konkurs o dotacje ze środka „Rybactwo przybrzeżne” 

Programu Operacyjnego Ryby. Ponadto we wszystkich województwach są jeszcze do rozdysponowania środki w większości 

lokalnych grup rybackich. 

WŁAMANIA W OSP 

W dniach 01.04.2013r i 02.04.2013r miało miejsce zdarzenie kradzieży z włamaniem do remizy OSP w Szymocicach 

oraz remizy OSP w Górkach Śląskich na szkodę Urzędu Gminy Nędza. Sprawę  natychmiast zgłoszono na Komisariacie Policji w 

Kuźni Raciborskiej, która prowadzi dochodzenie wyjaśniające okoliczności zdarzenia oraz poszukiwania sprawcy. Uprzejmie 

prosimy osoby, które posiadają jakąkolwiek wiedzę dotyczącą powyższej sprawy o zgłoszenie się na Komisariat Policji w Kuźni 

Raciborskiej, ul. Powstańców 7, tel. 32 459 42 01. 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY 

Wójt Gminy Nędza informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nędzy, ul. Jana III Sobieskiego 5, 47-440 Nędza (parter 

przy wejściu głównym) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.nedza.pl zamieszczone są 

wykazy nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej – działki obrębu Nędza o numerach: 

903/36, 903/37, 903/38, 903/39, 903/40, 903/49, 903/48, o łącznej powierzchni 0.1233 ha. 

 

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2012 

Dochody Gminy za 2012 rok wykonano w wysokości 17 489 939,85 zł. Wykonanie wydatków ogółem za 2012 rok wyniosło kwotę 

16. 475.656,61 zł, w tym wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1.745.146,51 zł, co stanowi 10,59% wydatków ogółem. 

Budżet roku 2012 zamknął się więc nadwyżką w kwocie 1.014.283,24 zł. 

 

 

SIATKÓWKA W GMINIE NĘDZA 

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

 20 marca:   Artus Atlas Tours Żory  3 : 0    VT Nędza 

 

Z radością informuję, że zakończyliśmy mecze play-off . Dwoma zwycięstwami nad drużyną Leon Internet Rybnik.  

Pierwszy mecz rozegrany był na naszej sali 5 kwietnia br. W tym meczu pokazaliśmy charakter. Po dość zdecydowanie 

przegranych 2 pierwszych setach podnosimy się i wygrywamy 3 następne sety. Piękna walka okraszona wspaniałym 

zwycięstwem 3-2. Przed rewanżem mieliśmy komfort tego wygranego meczu. 19 kwietnia br. na sali w Niedobczycach odbyło się 

spotkanie rewanżowe, w którym pewnie pokonaliśmy Leony 3-0 w setach do 24, 17 i 22.  

Dzięki tym, dwom zwycięstwom mamy zapewnione 6 miejsce w I Lidze RALPS Leon Internet.  

Teraz 11 maja br. około godziny 17.00 rozpoczniemy walkę o 5 miejsce z Beer Team Rybnik. Turniej Finałowy (bo o nim 

mowa) będzie rozegrany w Rybniku na hali ZSEU. Trzymajcie za nas kciuki. To najlepszy wynik w historii naszej drużyny.    

Wyniki meczów play – off: VT Nędza - Leon Internet Rybnik 3-2 w setach 23-25, 22-25, 25-20, 25-21, 18-16. Leon Internet 

Rybnik - VT Nędza 0-3 w setach 24-26, 17-25, 22-25. 

 

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

    Serdecznie zapraszamy - bądźcie  z nami!        J.L. 

 

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

