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 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012   I półrocze  
2013 

 
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     7086 
3289      3267  
991        987 
869        861 
784        775 
462        464 
440        439 
296        293 

Ogólna liczba urodzeń 58 52 47 59 49 67 69 64          31 

Ogólna liczba zgonów 56 56 83 70 56 64 50 63          45 

Liczba wydanych  
dowodów osobistych 

550 785 1437 547 358 425 560 667        364 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012  I półrocze    
2013 

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

a wpisane do polskich ksiąg 

 
39 
27 
5 
7 
 

 
38 
24 
8 
6 
 

 
60 
29 
8 

23 
 

 
49 
33 
8 
8 
 

 
40 
30 
3 
7 
 

 
50 
29 
13 
8 

 
42 
29 
8 
5 

 
35                 8 

     18                7 
     11                0 
     6                  1 

Liczba zarejestrowanych aktów urodzeń 
sporządzonych za granicą 

4 
 

4 
 

11 15 5 5 
 

9 5                   3 

Nr 7 
 

lipiec 

2013 

OBOWIĄZEK UMIESZCZENIA TABLICZKI Z NUMEREM DOMU SPOCZYWA NA WŁAŚCICIELACH NIERUCHOMOŚCI 

 

Na podstawie art. 47b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ( Dz. U. z 

2010r. Nr 193 poz. 1287 z późn. zm.) przypomina się , że właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne 

podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek 

umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym oraz nazwą 

miejscowości. W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem 

porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu. 

Wójt Gminy Nędza Anna Iskała 

http://www.nedza.pl/images/urzad_gminy_1.jpg
http://www.nedza.pl/images/urzad_gminy_1.jpg
http://www.nedza.pl/images/urzad_gminy_1.jpg


OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 
Urząd Gminy informuje , że problemy z dostarczaniem pojemników na posesje wynikają z faktu , iż producenci 

pojemników  nie są w stanie sprostać zamówieniom.  Z informacji otrzymanych od Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w 

Raciborzu wynika , że pojemników należy się spodziewać w sierpniu br.  

  Przepraszamy  właścicieli nieruchomości za zaistniałą sytuację , zapewniam , że będziemy podejmować wszelkie 

działania zmierzające do najszybszego jak to tylko możliwe  dostarczenia pojemników. 

  Jednocześnie wyjaśniam , że nie jest prawdą jakoby gminy miały dużo czasu na przygotowanie dostarczenia 

pojemników. Możliwość wyposażenia przez gminę nieruchomości w pojemniki powstała dopiero  w marcu 2013r. , po stosownej 

zmianie do ustawy. Następnie Rady Gmin , które się na to zdecydowały , musiały  dokonać zmian w odpowiednich uchwałach ( 

Rada Gminy Nędza dokonała tej zmiany niezwłocznie w kwietniu 2013r) i w tym samym czasie można dopiero było ogłosić 

przetarg. Z kolei przedsiębiorstwa stające do przetargu nie  zamawiały „ w ciemno” pojemników nie wiedząc , czy wygrają 

przetarg.(być może z powodu konieczności wpłaty zaliczki przy zamówieniu)                        

  Ponadto pragnę zauważyć , że Gmina Nędza , jako jedna z naprawdę nielicznych gmin, podjęła się wyposażania 

nieruchomości w pojemniki , właściciele nieruchomości zdecydowanej większości gmin wiejskich  muszą ( zgodnie z 

podstawowym zapisem ustawy ) sami wyposażyć swoje nieruchomości w pojemniki  ( kupując je , dzierżawiąc itp.)  

 Przypominam , że obowiązującym numerem telefonu ( wynikającym z specyfikacji przetargowej),  pod który należy składać 

uwagi , reklamacje i zgłoszenia nieterminowych wywozów jest numer 32 415 3424 wew. 133.        

Odpady zmieszane , popiół i żużel , odpady biodegradacyjne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Oznaczenie: * w tym dniu odbierane są również odpady zielone (worki brązowe). 
        „tabelka kolor szary” – w tym dniu odbierane są również popiół i żużel (w sposób selektywny); w pozostałe 
miesiące razem z odpadami zmieszanymi. 
Odpady segregacyjne ( plastik, szkło , makulatura)  

Babice , Łęg Szymocice , Górki Śląskie 

VII VIII IX X XI XII VII VIII IX X XI XII 

8 19 9 8 12 9 9 20 10 9 13 16 

Zawada Książęca , Ciechowice Nędza I 

VII VIII IX X XI XII VII VIII IX X XI XII 

10 21 11 10 14 17 11 22 12 11 15 20 

Nędza II   

VII VIII IX X XI XII             

12 23 13 14 21 23         
  

 
Oznaczenie: „tabelka kolor szary” – w tym dniu odbierane są również odpady wielkogabarytowe. 

 

W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ ZAPOBIEGANIA ZAGROŻENIOM POŻAROWYM  PRZYPOMINA  SIĘ  MIESZKAŃCOM 

GMINY – WŁAŚCICIELOM NIERUCHOMOŚCI -  O OBOWIĄZKU  UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE 

NIERUCHOMOŚCI  ORAZ  O  ZAKAZIE  WYPALANIA  TRAW. 

Przypomina się mieszkańcom, że zgodnie z Kodeksem wykroczeń: 

- kto na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od 

nich roznieca ogień (…) - podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany, 

- kto  wypala trawy , słomę  lub pozostałości roślinne na polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań , lasów, zboża 

na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia 

stałego nadzoru miejsca wypalania - podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany, 

- kto w inny sposób nieostrożnie obchodzi się z ogniem - podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany. 

Informuje się ponadto, iż zachwaszczona i zarośnięta działka  może się przyczynić do zwiększenia zagrożenia pożarowego. 

 

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W GÓRKACH ŚLĄSKIECH 

 Wójt Gminy Nędza ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Górkach Śląskich przy 

ul. Ofiar Oświęcimskich 57. Szczegółowe informacje o konkursie są dostępne w urzędzie gminy lub na stronie internetowej 

www.nedza.pl. Oferty należy składać w terminie do 5 sierpnia br. do godz. 12.00 na adres urzędu gminy (drogą pocztową liczy 

się data wpływu do urzędu) lub w sekretariacie Urzędu Gminy w Nędzy - pokój nr 17. Konkurs przeprowadzi Komisja 

Konkursowa powołana przez Wójta Gminy. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną 

powiadomieni indywidualnie.  

Babice , Szymocice Nędza I 

VII VIII IX X XI XII VII VIII IX X XI XII 

1* 12* 9* 7* 4* 2 2* 13* 10* 8* 5* 3 

15* 26* 23* 21* 18* 16 16* 27* 24* 22* 19* 17 

Nędza II Górki Śląskie 

VII VIII IX X XI XII VII VIII IX X XI XII 

3* 14* 11* 9* 6* 4 4* 8* 12* 10* 7* 5 

17* 28* 25* 23* 20* 18 18* 29* 26* 24 21* 19 

Zawada Książęca Ciechowice , Łęg 

VII VIII IX X XI XII VII VIII IX X XI XII 

11* 9* 5* 3* 15* 13 5* 16* 13* 11* 8* 6 

25* 22* 19* 17* 28* 31 19* 30* 27* 25* 22* 20 

http://www.nedza.pl/
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W dniu 18 lipca 2013 roku w Urzędzie Gminy w 

Nędzy  DIAMENTOWE GODY obchodzili Państwo Aniela i 

Henryk Zielonka z Nędzy. Związek małżeński zawarli w 

1953 roku. Panna młoda miała wtedy 18 lat a pan młody 

20. Z tej okazji przedstawiciele Gminy Nędza : Wójt 

Gminy Anna Iskała , kierownik USC Krystyna Tront i 

wz. kierownik GOPS Mariola Stroka życzyli jubilatom 

dalszej wytrwałości w związku, wzajemnej miłości, 

szacunku wśród ludzi oraz doczekania w dostatku i 

zdrowiu kolejnych rocznic. 

   Jubilaci poznali się na odpuście w Markowicach, wychowali  

czworo dzieci: trzech synów i córkę (dwaj synowie niestety już nie 

żyją). Małżonkowie doczekali się siedmiorga wnucząt i sześciorga 

prawnucząt.  

Pan Henryk w ostatnich latach przed emeryturą  pracował 

jako traktorzysta w PGR Trawniki, Pani Aniela nie pracowała 

zawodowo zajmując się domem i wychowaniem dzieci. Rodzina w 

latach siedemdziesiątych zamieszkała na Trawnikach. Pan Henryk 

w dniu jubileuszu obchodził również swoje 80. urodziny. Oboje są 

bardzo pogodni. Do niedawna ich środkiem transportu były rowery 

, jeździli razem na zakupy , w odwiedziny do rodziny  syna 

mieszkającego w Nędzy . Ich pragnieniem jest to, aby żyć razem w 

zdrowiu  i spokoju .     K.Tront 

 

 

 

AKTYWNE ZWIEDZIŁY STOLICĘ 

      W czerwcu br. Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych wybrało się na dwudniową wycieczkę do Warszawy. W pierwszym dniu 

zwiedzono Stare Miasto oraz przepiękny Zamek Królewski. Po małej 

przerwie na obiad wycieczkowicze zawitali do Sejmu i Senatu. Na miejscu 

na uczestników wycieczki czekał już znajomy poseł na Sejm RP Pan 

Henryk Siedlaczek, który oprowadził wszystkich po gmachu sejmowym. 

Ciekawostkę stanowiło wejście do kaplicy sejmowej, w której znajduje się 

fotel, na którym siadał odwiedzając Sejm Papież Jan Paweł II. Drugi dzień 

wycieczki rozpoczął się od śniadania, a po nim uczestnicy wycieczki byli 

już gotowi do zwiedzania pałacu w Wilanowie oraz królewskich Łazienek.    

Następnie podziwiali ogród ambasad wszystkich państw oraz Belweder. 

Brak czasu nie pozwolił wycieczkowiczom na zwiedzanie Stadionu 

Narodowego. Podziwiali jedynie jego zewnętrzną część z autokaru w 

drodze powrotnej do domu. Podczas całego pobytu w stolicy towarzyszyło 

nam dwoje przewodników oraz pilot, którzy raczyli nas niesamowitymi 

opowieściami historycznymi miasta. Bardzo pomogło to w  dogłębnym 

poznaniu odwiedzanych miejsc.  Czas wolny, który również był wpisany w 

wycieczkę, pozwolił 

uczestnikom na 

indywidualne zwiedzanie oraz 

podziwianie architektury naszej 

stolicy. Mimo iż powrót na 

miejsce zmęczonych turystów 

był przed północą, wszyscy 

wrócili uśmiechnięci i 

zadowoleni. 

POWITANIE LATA 

Tegoroczne powitanie 

lata przez „Aktywne” z powodu 

złych warunków pogodowych 

odbyło się w sali przy ulicy Strażackiej  . Mimo tego udało się upiec kiełbaski 

na grillu i podsumować prace półroczne. Spotkanie przebiegało w takt 

przygrywającej  muzyki. Teraz czeka całą ekipę miesięczna przerwa, ale od 

września znowu wracają do dalszych zaplanowanych działań.         (k.g.) 



 

KARTY Z HISTORII… 

TRANSATLANTYCKA PODRÓŻ DO AMERYKI POŁUDNIOWEJ W 1939 R. 

KSIĘDZA JÓZEFA DAMKA I... WITOLDA GOMBROWICZA 

Misja 

   Po święceniach kapłańskich ks. Józef Damek (ur. w Nędzy w 1911 r. zm. w 

1965 w Kurytybie) na polecenie ks. prof. Józefa Kryski (w latach 1910-1925 

rektora Instytutu Teologicznego w Krakowie) wraz z kolegami, księżmi 

Kazimierzem Mikuckim, Pawłem Paszyną i Józefem Zającem, został wysłany do pracy duszpasterskiej 

w Brazylii. Charyzma i duchowość św. Wincentego a Paulo (1581-1660) ujęta w kapłańskiej posłudze 

niesienia wsparcia najbiedniejszym,  opuszczonym, cierpiącym głód i niedostatek, być przykładem miłości i 

miłosierdzia – to była jego misja. 

   Natomiast jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy współczesnych Witold Gombrowicz (1904-1969) popłynął do 

Argentyny przypadkowo jako literat mający opisać inauguracyjny rejs transatlantyku „Chrobry” do Ameryki Południowej. Całą tę 

przygodę potraktował beztrosko, o czym wspomina w wywiadzie z Dominikiem de Roux oraz w swoim Dzienniku. 

 

Podróż 

   M/s „Chrobry”- statek pasażerski, wybudowany w stoczni Nakskov w Danii na zamówienie polskiego armatora (Gdynia-

Ameryka Linie Żeglugowe SA) kosztował 465 tys. £ (ok. 11,6 mln zł), miał 154 m dł., 20 m szer., rozwijał prędkość 17 węzłów 

na godz.(ok. 31 km/h), posiadał 2 silniki spalinowe o mocy 11.250 KM, zabierał na pokład 1431 osób (60 w kl. I, 303 w 

turystycznej, 804 w emigracyjnej oraz 264 członków załogi); statkiem dowodził  kapitan Edward Pacewicz. 29 lipca 1939 r. (w 

sobotę) zarówno ks. Damek jak i Gombrowicz znaleźli się w Gdyni na pokładzie transatlantyku, który o godz. 16.00 wypłynął w 

inauguracyjny rejs do Buenos Aires. Dla Gombrowicza reminiscencje z tej podróży stały się kanwą jego powieści pt. Trans-

Atlantyk (wyd. w 1953 r. w Paryżu): Dwudziestego pierwszego sierpnia 1939 roku ja na statku „Chrobry” do Buenos Aires 

przybijałem. Żegluga z Gdyni do Buenos Aires nadzwyczaj rozkoszna... i nawet niechętnie mnie się na ląd wysiadało, bo przez 

dni dwadzieścia człowiek między niebem i wodą, niczego nie pamiętny, w powietrzu skąpany, w fali roztopiony i wiatrem 

przewiany. Ze mną Czesław Straszewicz, towarzysz mój, kajutę dzieli, bo obaj jako literatki żal się Boże mało co opierzone na tę 

pierwszą nowego okrętu podróż zaproszeni zostaliśmy; oprócz niego Rembieliński senator, Mazurkiewicz minister i wiele innych 

osób, z którymi się poznajomiłem. Dwie też panienki ładne, zgrabne, pochopne, z którymi ja w wolnych chwilach bajdurzyłem i 

baraszkowałem, główki zawracałem i tak, powtarzam, między Niebem i Wodą, a wciąż przed siebie, spokojnie...[s. 9-10]. Z 

powyższego fragmentu można domniemywać, że Gombrowicz zajmował kajutę w I klasie, natomiast ks. Damek albo w 

turystycznej lub emigracyjnej (odwrotnie niż Gombrowicz świadomie wyjeżdżał na emigrację). Mało prawdopodobne jest, aby się 

ze sobą zetknęli. Już na statku jakby znaleźli się w dwóch różnych światach. Bardzo wiele ich dzieliło. Gombrowicz ateista z 

ziemiańskiej rodziny – Damek katolik z plebejskiego środowiska. 16 sierpnia 1939 r. lazaryści (tak nazywano misjonarzy ze 

zgromadzenia św. Wincentego a Paulo) wysiedli w   brazylijskim porcie Paranaguá, odległego ok. 100 km od Kurytyby, stolicy 

stanu Paraná (największego skupiska Polonii w Brazylii) i w dwa dni później w Domu Centralnym przyjął ich wicewizytator ks. 

Ludwik Bronny. Ks. Damek został skierowany do pracy w parafii João Batista w Prudentópolis jako wikariusz, gdzie 

proboszczem był ks. Wiktor Dewbor. Gombrowicz płynął dalej i 22 sierpnia dotarł do Buenos Aires. Moment ten wspomina w 

wywiadzie z D. de Roux: Następnego dnia po naszym wylądowaniu świat został spiorunowany telegramami z Moskwy i Berlina, 

obwieszczającymi niemiecko-rosyjski pakt o nieagresji. Wojna! (…) Na wiadomość o wybuchu wojny, kapitan postanowił wracać 

do Anglii (do Polski już nie można było się przedostać) (…) ja zostałem w Argentynie [s.57]. Pisarz zamieszkał przy ulicy o 

dziwnej nazwie Bacacay, który stał się tytułem jego zbioru opowiadań. 

 

Reperkusje 

  Obaj znaleźli się w państwach rządzonych przez dyktatorów: w Brazylii Getúlio Vargas (chociaż ten w 1935 r. został odznaczony 

polskim Orderem Orła Białego) a w Argentynie Roberto Ortiz. Jednak polityka tamtego rejonu świata nie interesowała naszych 

bohaterów. Od października 1939 r. do maja 1942 r. ks. Józef Damek dokonał lustracji obszernego terenu swej parafii. Potrafił z 

łatwością nawiązywać kontakty z wiernymi ze wszystkich warstw społecznych, zdobywając ich sympatię i zaufanie. Szkoda, że 

nie pisał wspomnień, żadnych artykułów, za to wybudował stację radiową w Mafrze. Marzył o telewizji. W tym mniej więcej 

samym czasie w umyśle Gombrowicza krystalizuje się powieść Trans-Atlantyk, która jest próbą określenia odrębności polskiej 

formy narodowej. „Forma” to jedno z kluczowych pojęć Gombrowiczowskiej filozofii, 

rozumiana jako maska nałożona nam przez innych, którą musimy nosić, aby być 

akceptowanymi. Z formą nierozerwalnie łączy się określenie „przyprawić komuś gębę”, czyli 

ukształtować kogoś na swój użytek oraz słowo „upupić”- potraktować inną osobę poniżej jej 

wartości. Narrator-bohater, którego możemy śmiało utożsamić z autorem (zresztą nosi jego 

nazwisko), relacjonuje wydarzenia w postaci gawędy szlacheckiej, parodiując ten gatunek. 

Powieściowy Gombrowicz ma odgrywać rolę wybitnego polskiego pisarza wobec społeczności 

argentyńskiej. Jednak celem jego działań jest kompromitacja „polskiej gęby”- odrzucenie 

maski patriotycznych frazesów, archaicznej polskiej mentalności. Utwór został nieprzychylnie 

przyjęty zarówno w kraju jak i na emigracji, gdyż tendencyjnie doszukiwano się w nim 

szargania narodowych świętości. 

 

Powroty i rozstania 

   Statek „Chrobry” już nigdy nie wrócił do Polski. Przebudowany w Anglii na transportowiec wojskowy został zatopiony 15 maja 

1940 r. w Vestfiordzie koło Narviku (Norwegia). 

     Do kraju też nie powrócił Gombrowicz. Na fali „odwilży” po okresie stalinowskim w 1957 r. w Warszawie zostały wydane 

niektóre jego utwory, m.in. zbiór opowiadań Bakakaj, dramat Ślub i powieść Trans-Atlantyk. Pisarz po dwudziestu czterech 

latach przybył jednak do Europy w 1963 r. i zamieszkał w Berlinie Zachodnim, a po roku przeniósł się do Francji, gdzie 25 lipca 

1969 r. zmarł w miejscowości Vence koło Nicei. 



      Ale ks. Damek w 1957 r. przybył do Nędzy na prymicję ks. Alojzego Marcola (ur. 1931), późniejszego prof. zw. dr hab. i 

autorytetu w dziedzinie etyki katolickiej. Wtedy też poświęcił powtórnie ołtarz z poszerzoną nawą kościoła parafialnego pw. Matki 

Bożej Różańcowej i spotkał się po osiemnastu latach z najbliższą rodziną. Niestety musiał znów się rozstać z najbliższymi i 

rodzinnymi stronami, aby realizować swą misję w dalekiej Brazylii. Zmarł 30 grudnia 1965 r. w Kurytybie. 

      Zamierzeniem autora niniejszego artykułu było ukazanie dwóch nieprzeciętnych osobowości. Z jednej strony wybitny pisarz, 

którego dzieła są lekturami szkolnymi, z drugiej – skromny duchowny  o tytanicznej wręcz woli spełnienia swej misji życiowej do 

końca. Ich kilkunastodniowy pobyt na wspólnej przestrzeni, jakim był pokład statku, stał się jedynie pretekstem do 

zaprezentowania czytelnikom dziwnych splotów ludzkich losów.   

        Krystian Okręt 
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PO WCZASACH 
 

Krista: Marija, Hilda toś cie wy, choby murzynki z Afryki. 

Marija: Och Krista, witej to som my, dyć wiysz że my były nad morzym we Miyndzyzdrojach, terozki my przijechały. 

Hilda: Durch my se odpoczywały, leżały na piosku i pluskały we falach. 

Krista: Aż mi je żol, jo yno robota, a opolono tyż żech je, ale –wiycie- rano grabie w połednie grabie we wieczor grabie i do 

siana 

Marija: Wiysz na bezrok bierymy cie tyż, odpoczniesz se trocha. 

Hilda: A twój Zeflik niech se som loto wele gawiedzi i siana, abo niech se som najmie chłopa . 

Krista: Byłabych okropnie rada, ale jako mu to zagodać. 

Marija: Nie starejse my se z Hildom z nim poradzymy. 

Hilda: Wiysz my se rychtyn odpoczły. Jedzynie pod nos, szpacyr po plaży we wieczor, no i w izbie tyż my se pośmioły. 

Marija: Rano o czworty my stowałay i szły szukać bursztyny, a najlepszy jak w nocy wioło. No i my znejdły pora kamieni. 

Krista: To ześ cie rade, obejrzyjcie chłopy idom po wasze tasze a jak lecom. 

Hilda: Toż, se trzimej, a nie lotej tela do siana. Przidymy z Marijom se pogodać jedyn dziyń.  

Krista: Toż czekom, mom coś dobrego. 

               Eleonora Czekała 
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Patryk Koźlik, Mateusz Talik, Tomasz Zawada 



 SUKCESY NASZYCH POCIECH W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 

 

Uczniowie, którzy  otrzymali świadectwa z wyróżnieniem 

 

ZSG NĘDZA: 

Szkoła Podstawowa: Patrycja Paszenda, Oliwia Beer, Michał Galli, Dominika Janosz, Szymon Plewa, Wiktoria Tworuszka, 

Michaela Wallach, Jakub Czorny, Edyta Gądzikiewicz, Ismena Groborz, Wojciech Kin, Karolina Koletzko, Wiktoria Krumpietz, 

Paweł Michna, Patrycja Paris, Monika Polczyńska, Jan Weiner, Martyna Wiesner, Wiktoria Achtelik, Karolina Bartuzelska, Julia 

Białek, Wiktoria Czogalla, Natalia Grycman, Marek Pielczyk, Natalia Pielczyk, Danika Widera, Krzysztof Zoń, Adrianna Krupa, Julia 

Drożdż, Maria Goc, Wiktoria Twardowska, Andrzej Kałus, Klaudia Benecka, Ralf Bobrzik, Angelika Datko, Elżbieta Galli, Karolina 

Knura, Liwia Łyczek, Julia Marcol, Agata Paprotny, Patryk Pendzich, Paweł Ulman, Paweł Grabiec, Szymon Augustyn, Olga 

Brianis, Klaudia Franke, Paweł Materzok, Wiktoria Olszewska, Julia Przybyła, Natalia Traliszewska, Nicolas Wardenga, Agnieszka 

Badura, Wiktoria Gronert,  Wiktoria Herzig, Aneta Rydygel, Filip Szopa, Tymoteusz Szopa, Szymon Śmieszek.  

Gimnazjum: Artur Cycoń, Hanna Galas, Maciej Giemza, Tomasz Kowalski, Katarzyna Piechula, Adam Ryszka, Piotr Tomański,  

Filip Wróbel, Julia Adamczyk, Weronika Polczyńska, Katarzyna Pala, Paulina Popow, Natalia Bajak, Julia Czerwińska, Dominika 

Depta,Monika Pielczyk, Nathan Przybyła, Nils Przybyła, Anna Młynek, Nicole Mikołajec,  Anna Krycińska, Natalia Marszołek, Julian 

Mozgawa, Bartosz Preiniger, Aneta Bluszcz, Laura Cebula, Nicol Dardzińska, Agata Kocjan, Aleksandra Pala, Beata Szczuka, 

Krzysztof Tomański, Justyna Niedośpiał, Natalia Tomaszkiewicz. 

ZSP BABICE: Wiktoria Jeger, Robert Tkocz, Paweł Wydra, Aleksandra Gorgoń, Katarzyna Heising, Izabela Jarzombek, Sandra 

Muzykant, Aleksandra Walenko, Łukasz Wydra. 

ZSP GÓRKI ŚLĄSKIE: Justyna Magnowska, Karolina Kupczyk, Angelika Ryszka, Jakub Stokłosa, Kamila Franica, Milena Gawron, 

Michalina Goc, Dominika Gronert, Maurycy Kot, Wiktor Szopa, Jagoda Ranoszek, Emilia Bajer, Wiktor Gawron, Dawid Treder. 

ZSP ZAWADA KSIĄŻĘCA: Julia Stanek, Tobiasz Placzek, Laura Błaszczok, Katarzyna Jezusek, Dominika Szulc, Kinga Brzoska,  

Marian Błaszczok, Krzysztof Kowol, Michaela Niemiec. 

ZSO RUDY (dzieci z sołectwa Szymocice): 

Szkoła Podstawowa: Kamila Lipińska. 

Gimnazjum: Klaudia Kieś, Zuzanna Wojtek, Natalia Czogalla, Patryk Hamiga. 

 

 

Redakcja GS gratuluje wszystkim laureatom oraz życzy bezpiecznych i udanych wakacji! 

 

WYPRAWKA SZKOLNA W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 NA TERENIE GMINY NĘDZA 

 

Wójt Gminy Nędza zarządzeniem z dnia 19 lipca br. ustalił termin składania wniosków o udzielenie pomocy w formie 

dofinansowania zakupu podręczników w terminie do dnia 15 września 2013 r. 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników w roku szkolnym 2013/2014 wynosi: 

a) do kwoty 225,00 zł - dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej, 

b) do kwoty 325,00 zł - dla ucznia klasy V szkoły podstawowej. 

Programem zostaną objęci również uczniowie niepełnosprawni uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i 

młodzieży, m. in szkół podstawowych i gimnazjów.  

Przez niepełnosprawnego ucznia rozumie się :  

a) słabowidzącego,  

b) niesłyszącego,  

c) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, 

d) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

e) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest wymieniona w literze a -d ,  

posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty. 

Szczegółowe kryteria udzielania pomocy oraz wysokość wsparcia finansowego określone zostały w rozporządzeniu Rady 

Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup 

podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz. U. z 2013 poz. 818)  

Pomoc udzielana jest uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty:  

a) 539,00 zł – to kryterium dochodowe odnosi się do uczniów klasy I szkoły podstawowej,  

b) 456,00 zł – to kryterium dochodowe odnosi się do uczniów klasy II-III i V szkoły podstawowej oraz uczniów dotkniętych 

przypadkami określonymi w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składają rodzice ucznia (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy), a także 

nauczyciele, pracownicy socjalni lub inne osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. Wniosek składa 

się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014. Wzór wniosku dostępny jest  w siedzibie 

szkoły lub w Urzędzie Gminy, pokój nr 10.  

Dyrektor szkoły ustala warunki pomocy i wypłaty dofinansowania zakupu podręczników oraz dokonuje dogłębnej analizy 

złożonych dokumentów dotyczących uczniów i podejmuje decyzję w sprawie przyznania pomocy. Sporządza listę uczniów 

uprawnionych do otrzymania pomocy i przekazuje ją Wójtowi Gminy. Wójt Gminy po otrzymaniu listy uczniów, informuje 

dyrektora szkoły o liczbie uczniów zakwalifikowanych do otrzymania pomocy w związku z art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej.  

Wójt Gminy przekazuje środki na dofinansowanie zakupu podręczników na rachunek bankowy danej szkoły. Dyrektor 

szkoły wypłaca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) kwotę związaną z zakupem podręczników.  

         Specjalista ds. Oświaty i Sportu UG                                             



 

Z ŻYCIA GMINY 

ZAWODY WĘDKARSKIE 

Stowarzyszenie Wędkarstwa Sportowego „Babiczok” 

zorganizowało nocne zawody wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Nędza. 

Zawody odbyły się 20.07.2013r na wodach stawu Babiczok II i brało w 

nich udział 15 wędkarzy z naszych okolic.  

Klasyfikacja końcowa przedstawiała się następująco:  

I miejsce Marcin Masarczyk – Rydułtowy- 13kg,  

II miejsce  Roland  Łdzieńka – Racibórz-10,38kg,  

III miejsce Michał Bugla – Rybnik-5kg.  

Łącznie w zawodach złowiono 37,04 kilogramów ryb, w tym kilka karpi, 

leszczy, uklei oraz ładnego szczupaka. Nagrody i puchary wraz z organizatorami wręczyła 

Pani Wójt. Zawodnicy już zapowiedzieli swój udział w przyszłym roku na następnych 

zawodach. Organizatorzy dziękują Pani Wójt za przybycie i miłe słowa.                                                                    

Prezes Stowarzyszenia Wędkarskiego „Babiczok”, Adam Sobeczko

 

BIBLIOTEKA PEŁNA PRZYGÓD CZYLI 

WAKACJE W GMINNEJ BIBLIOTECE 

PUBLICZNEJ W NĘDZY 

W dniach od 1 do 19 lipca br. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy 

zorganizowała szereg warsztatów plastycznych dla najmłodszych czytelników. 

Warsztaty przygotowane zostały w trzech etapach: I etap odbywał się pod 

hasłem Światowa podróż, II etap – To już lato, a III etap – Dla każdego coś 

specjalnego.  

Dzieci uczestniczące w I etapie zajęć, mogły w  niezwykły sposób 

odwiedzić najpiękniejsze zakątki naszego świata. Podróżując po Afryce, 

Hawajach, Japonii, Arktyce oraz naszych rodzimych górach. Uczestnicy 

przygotowali pamiątki z każdej przygody – magiczne lwy, hawajskie deski 

surfingowe, stroje hawajskie (spódniczki, bransolety), bibułkowe japońskie smoki,  arktyczne krainy pełne niedźwiedzi, fok, 

pingwinów i oczywiście mieszkańców tego zimnego zakątka czyli Eskimosów, kolorowe obrazy polskich gór. Uwieńczeniem 

naszego I etapu był konkurs taneczny, zorganizowany wśród uczestników pt. Hawajskie klimaty, gdzie nasi  uczestnicy 

prezentowali w takt muzyki charakterystyczne hawajskie tańce regionalne.  

II etap naszych wakacyjnych zajęć był ściśle związany z wakacyjną porą roku – latem oraz recyklingiem. Powstały 

piękne przestrzenne kartki, ramki na zdjęcia ze ścinek papieru, wakacyjni 

przyjaciele z rolek po ręcznikach papierowych oraz butelek plastikowych. 

Wykonane zostały także fantazyjne breloczki do kluczy. Do malowania na 

szkle, posłużyły nam oczywiście specjalne farby, słoiki oraz szklanki. W 

ostatnim etapie noszącym tytuł Dla każdego coś specjalnego nasi milusińscy 

przenieśli się w kosmos, gdzie powstały słomkowe ufoludki, statki kosmiczne 

oraz odrzutowe rakiety. Pachnące wazony powstały dzięki plastelinie oraz 

produktom spożywczym, które na co dzień znajdziemy w naszej kuchni, m.in. 

ryż, groch, fasola, zakładki-łapki powstały dzięki szablonom, którymi były 

dłonie naszych uczestników, mozaikowe podkładki pod szklanki, które nabrały 

blasku dzięki starym płytom CD oraz kolorowym wycinankom. Podsumowaniem 

naszych wakacyjnych spotkań było uroczyste zakończenie, podczas którego 

najmłodsi wykonali piękne, przestrzenne i bajkowe zamki. Na wszystkich w 

tym dniu czekały dyplomy oraz niespodzianki.  

Dziękujemy wszystkich, którzy wzięli udział w tegorocznych zajęciach w naszej bibliotece oraz rodzicom, za poświęcony 

czas, aby dowieźć dzieci na zajęcia.  

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej wwww.bibliotekanedza.blogspot.com, gdzie znajduje się pełna 

relacja z Biblioteki pełnej przygód oraz do zakładki Galeria na fotorelację.   

        GBP w Nędzy, Iwona Czorny 

 

80 LAT PRZYGÓD KOZIOŁKA MATOŁKA 

Wiele pokoleń cieszył humor powieściopisarza Kornela Makuszyńskiego i rysownika Mriana 

Walentynowicza. Filia biblioteczna w Zawadzie Książęcej wróciła do tej zabawnej lektury organizując 

kilka spotkań dla dzieci z przygodami Koziołka Matołka. Głośne czytanie historyjek  przez zaproszonych 

gości,   przybliżyło najmłodszym czytelnikom prawie zapomnianą książkę. Zadaniem dzieci było 

zabawić się w ilustratora tych opowieści. Zebrano 30 prac plastycznych, które uczestniczyły w 

konkursie. 

I miejsce zajęła Dominika Błaszczok, II  -  Dominika Szulc,  III - Paulina i Wiktoria 

Stefunyn.  Wyróżnionym gratulujemy  zdolności plastycznych,  natomiast zainteresowanych 

zapraszamy na  w y s t a w ę  wszystkich prac plastycznych. 

                                          Filia biblioteczna w Zawadzie Ks., Małgorzata Franica-Skwierczyńska 



 

Z ŻYCIA GMINNYCH SZKÓŁ 

PROGRAM „RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ”  
Program „Ratujemy i uczymy ratować” przygotowany przez Wielką 

Orkiestrę Świątecznej Pomocy został sfinalizowany w klasie IIIa Zespołu 

Szkolno-Gimnazjalnego w Nędzy. W czwartek 20.06.2013r. po trzyletniej 

realizacji cyklu zajęć udzielania pierwszej pomocy, uczniowie zdali swój pierwszy 

egzamin. Zajęcia poprowadzone pod kierunkiem Pani Ewy Skatuły wdrożyły 

dzieci do następujących zagadnień zasady podstawowych zabiegów ratujących 

życie, np. bezpieczeństwo, 

sprawdzenie przytomności, 

wezwanie pomocy, udrożnienie 

dróg oddechowych, resuscytacja 

krążeniowo-oddechowa oraz pozycja boczna. Następnie każdy z uczniów miał 

okazję wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce wykonując masaż serca oraz 

sztuczne oddychanie na specjalnie przygotowanych fantomach. Na zakończenie 

każdy z uczestników otrzymał Certyfikat z Udzielania Pierwszej Pomocy.        

     ZSG w Nędzy, Agnieszka Grzybowska  

 

WYCIECZKA DO ZOO W OPOLU 
          14 czerwca odbyła się całodniowa wycieczka autokarowa dzieci wszystkich 

grup wraz z całym personelem do zoo w Opolu. Było to naprawdę wspaniałe 

przeżycie. Na miejscu dzieci czekało mnóstwo niespodzianek i  atrakcji.  Podczas 

spaceru  po zoo mogły one na własne oczy zobaczyć wiele dzikich zwierząt. Najbardziej podobały im się żyrafy, pumy, gepardy, 

wilki, małpki i goryle, lemury, kangury oraz kolorowe papugi. Dzieci miały także możliwość przytulić się do młodej lemy i wcale 

się jej nie bały. Był też piknik na kocykach oraz obiadek w plenerze. Wyjątkowo dopisała pogoda, a dzieciom humor i dobry 

nastrój. Wszystkie przedszkolaki  były bardzo zadowolone z wyjazdu  i pełne wrażeń, a o wycieczce opowiadają w każdej wolnej 

chwili. Na pewno wspomnienia z zoo na długo zostaną w ich pamięci.    Przedszkole w Nędzy, Teresa Augustyn 

 

NA ZAKOŃCZENIE-„ ZIELONA NOC”                                                                                                         

Ostatni dzień pobytu w przedszkolu zakończyliśmy uroczystością, na 

którą zaprosiliśmy naszych rodziców i personel. Ależ to było 

wzruszające spotkanie. Żegnała nas Pani Ewelina Charuk i Pani 

dyrektor, a rodzice już ocierali oczy. A kiedy rozpoczęliśmy uroczystość 

tradycyjnym polonezem, wszyscy wyciągali chusteczki. Potem 

przedstawiliśmy 

profesjonalny program 

artystyczny: wiersze i 

piosenki. Na 

zakończenie z rąk Pani 

dyrektor otrzymaliśmy 

dyplomy, pamiątki i 

upragnione CZAPKI ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA. Obejrzeliśmy kroniki 

przedstawiające nasze przedszkolne życie, które trochę odświeżyły nam pamięć. 

Następnie zaprosiliśmy  rodziców na ognisko. Poczęstunek zakończyliśmy dość 

szybko, bo nie mogliśmy się doczekać pożegnania z rodzicami! No właśnie – 

nadeszła wreszcie długo oczekiwana „zielona noc”!!! Na dobranoc pani 

przeczytała nam jeszcze bajkę, a znad kolorowych poduszek zaczęło unosić się 

ciche chrapanie niektórych Żabek. Gdy wszystkie Żabki zasnęły, z ciemnych 

zakamarków sali wyszły figlarne duszki, które po raz ostatni chciały zrobić 

psikusa swoim kolegom. Dlatego na śpiących buziach pojawiły się kolorowe piegi, wąsy czy kwiatuszki. Mocno zaspane Żabki 

rano miały niespodziankę przeglądając się w lusterkach. Trochę ze smutkiem, trochę z rozżaleniem, ale bardzo zmęczeni i pełni 

zabawnych wspomnień opuszczaliśmy mury przedszkolne...        

     Przedszkole w Nędzy                                                                  

 

SPOTKANIE Z FARMACEUTKĄ 
W dniu 20 maja 2013 roku rano, dzieci ze wszystkich grup 

Przedszkola w Nędzy: "Biedronki", "Kotki", "Myszki" i "Żabki" 

zgromadziły się na dywaniku jednej z sal w oczekiwaniu na 

szczególnego gościa. Przyszła do nas Pani mgr Justyna 

Kiedrowska, właścicielka Apteki świętych Kosmy i Damiana w 

Nędzy. Pani Justyna usiadła na bardzo ważnym krześle dla gości 

akcji „Cała Polska czyta dzieciom” i przeczytała dzieciom dwie 

historie: „Bajkę o żyrafie" oraz bajkę o „Czerwonym Kapturku". 

Spokojny głos, wspaniała intonacja, dramatyczne podkreślanie 

najważniejszych chwil w bajkach spowodowały, że dzieci świetnie 

zapamiętały perypetie zarówno żyrafy jak i dziewczynki w 

Czerwonym Kapturku.        Przedszkole w Nędzy, Alicja Jordan 



SUKCESY W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE EKOLOGICZNO-PRZYRODNICZYM  

Ogólnopolski Konkurs Ekologiczno-Przyrodniczy został zorganizowany przez EDI – firmę z branży edukacyjnej, która 

powstała by urozmaicać program zajęć i zachęcać uczniów do rozwijania swoich umiejętności. Konkurs miał  na celu 

kształtowanie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej a także propagowanie obchodów związanych z Dniem 

Ziemi. Zakres tematyczny, który musiały opanować dzieci by napisać nadesłany test obejmował: życie w ekosystemach, np. las, 

łąka, rola zwierząt w środowisku, zagrożenia dla środowiska ze strony człowieka, ochroną środowiska, znaczenie wody w życiu 

człowieka, segregacja odpadów, zwierzęta i rośliny chronione, 

zanieczyszczenia powietrza, wpływ przyrody nieożywionej na życie.       

Konkurs Ekologiczno-Przyrodniczy był podzielony na dwie części: jedna 

polegała na rozwiązaniu testu wyboru, druga na wykonaniu pracy plastycznej 

o szerokiej tematyce ekologicznej. W rozgrywkach konkursowych brało udział 

774 uczestników z  wszystkich województw. Z naszej szkoły uczestniczyło 13 

osób z klas I-III. Wywalczyliśmy najwyższe miejsca w konkursie 

teoretycznym, a były to: I miejsce Amelia Tylka, Emilia Kałus, III miejsce 

Dawid Bogacz, Natalia Kocur, Jakub Czarnuszka, V miejsce Natalia 

Halama, Adam Knura, VII miejsce Dominika Machecka, IX miejsce 

Sebastian Kozielski, Rafael Tulec, Michał Omachel, Przemysław Bulak, 

XI miejsce Daria Zagola. 

Również w konkursie plastycznym Dominika Machecka zdobyła Dyplom 

Laureata oraz Natalia Kocur Wyróżnienie. Wszystkie osoby otrzymały w zależności od miejsc Grawerowane Dyplomy Laureata i 

nagrody książkowe. Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i życzymy dalszych sukcesów.    

          ZSG w Nędzy, Agnieszka Grzybowska  

 

FESTYN W PRZEDSZKOLU 

W dniu 6 czerwca 2013 roku odbył się kolejny festyn rodzinny Przedszkola 

w Nędzy zorganizowany z okazji Dnia Dziecka. Ze względu na niesprzyjającą pogodę 

uroczystość odbyła się nie w przedszkolnym ogrodzie a w sali Gminnego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji. Pani dyrektor Monika Kupczyk powitała wszystkich przybyłych 

gości , między innymi rodziców oraz Wiernych Przyjaciół Przedszkola: Panią Wójt 

Annę Iskała i dyrektorów placówek oświatowych. A potem się zaczęło! Wszystkie 

grupy przedszkolne "Biedronki", "Kotki", "Myszki" i "Żabki" przygotowały prezentacje 

grupowe. Były piosenki grupowe i solowe, były wierszyki i tańce. Zaprezentowali się 

również ze swoimi sukcesami absolwenci przedszkola, którzy w szkole są 

uczestnikami różnych konkursów a nawet ich laureatami. Kolejną atrakcją był 

występ magika, który 

zainteresował wszystkich 

ciekawymi sztuczkami. Z jeszcze 

większą radością przyjęły dzieci 

pokaz baniek mydlanych, które 

powstawały na różnych dziwnych przedmiotach. Za to rodzice otrzymali 

dokładną instrukcję, jak takie bańki przygotować w dużej ilości, a mimo to 

nie doprowadzić rodziny do bankructwa. Wszystkie dzieci wraz ze swoimi 

rodzicami lub opiekunami wzięły udział w przygotowanych przez nauczycielki 

przedszkola konkursach.  Było układanie domina, robienie z dziecka mumii, 

różne biegi i skoki a nawet strzelanie goli. Za udział w konkursach były 

nagrody i medale, ale największą frajdę stanowiła wspólna zabawa, śmiech i 

radość ze wspólnie spędzanego czasu. Równolegle do festynowych atrakcji 

trwała loteria fantowa, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Był 

też miodzik dla najmłodszego przedszkolaka, dmuchany plac zabaw, konkurs 

dla ważnych gości festynu, pyszne ciasta, słodycze, grochówka. Atrakcjom 

nie było końca. Na zakończenie festynu Pani dyrektor podziękowała sponsorom, dzięki którym uroczystość mogła odbyć się z 

takim rozmachem.        Przedszkole w Nędzy, Alicja Jordan 

 

Z WIZYTĄ W CZECHACH 

W dniu 20.07.2013 w  Velkich Hošticach w Czechach odbył się turniej amatorskich drużyn piłki nożnej. W rozgrywkach 

brało udział 10 drużyn podzielonych na 2 grupy. Naszą gminę reprezentowały dwie drużyny: Nędza "A"- skład: Marek Sobala, 

Tomasz Bochenek, Gerard Przybyłą, Mirosław Cyran, Sylwester Bobrzik, Tomasz Adamczyk, Łukasz Kasperek, która 

to wygrywając wszystkie mecze w grupie awansowała do półfinału, gdzie zmierzyła się z drużyną Nędzy "B", w której wystąpili: 

Grzegorz Kusma, Krzysztof Kusma, Mirosław 

Depta, Wojciech Ruchała, Dariusz Kwapik, 

Piotr Ziemkiewicz, Mariusz Szatko, Roman 

Ludwik. W półfinale nedza „b” zwyciężyła nędzę 

„a” 7-3 i tym sposobem  dostała się do finału i  w 

ogólnej klasyfikacji zajęła II miejsce, a Nędza "A" 

zajęła III miejsce. Końcowa tabela: 1. B-P Team 

2013, 2. Nędza "B", 3. Nędza "A".  

     

  Sylwester Bobrzik 
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SZUM MYŚLI 

Cisza i szum morza wokoło 

Myśli za horyzont płyną 

Piszę do ciebie długi list 

Pełen tęsknoty i łez 

 

Los rozdzielił nasze dni 

Może on nam szanse da 

Co dziś dzieli, kiedyś łączyło 

Ja jednak wierzę ….. 

 

Daj mi znów jakiś znak 

Malutki, cichutki ale daj 

Myśl rozwiewa morski wiatr 

Zostawiłeś w mym sercu ślad 

 

Piszę i łzy tęsknoty przesyłam 

W tę ciepłą, letnią noc 

List mój pełen miłości 

Morskie żale do ciebie ślą. 

 

Eleonora Czekała 

 

SESJA W PIGUŁCE 

 13 maja 2013 roku na sesję Rady Gminy przybyło 13 radnych. Nieobecny byli: radny Rafał Lincner oraz 

Beata Widera. Po informacji przedłożonej przez przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie 

międzysesyjnym oraz po złożeniu przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania podjętych uchwał i złożeniu informacji o 

działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym rozpoczęto obrady.   

 Rada Gminy 11 głosami za, 1 głosem przeciw i 1 głosem wstrzymującym się przyjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia 

rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy za 2012 r. Przewodnicząca Komisji Finansów i 

Rozwoju Gospodarczego Alicja Kowol potwierdziła pozytywna opinię bilansu GBP.  

             W takiej samej liczbie głosów przyjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego 

Centrum Kultury w Nędzy za 2012 r.  Radny Henryk Postawka zapytał o planowane koszty związane z GCK na 2013 r. Skarbnik 

Gminy Katarzyna Paszenda odpowiedziała, że zgodnie z uchwałą przekazane zostaną dodatkowe środki w wysokości 32 tys. zł 

oraz założono 3% wzrostu w stosunku do 2012 r. Wójt Gminy dodała, że od września uruchomiona zostanie filia GCK w Górkach 

Śląskich.     

 Kolejną uchwałą podjętą 9 głosami za, 2 głosami przeciw i 2 głosami wstrzymującymi się  była uchwała w sprawie 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nędza z tytułu wykonania budżetu gminy za  

2012 rok. Wygenerowana nadwyżka w budżecie za 2012 r. przekracza milion złotych. Radna Gizela Marondel podkreśliła 

gospodarność Wójta Gminy oraz Skarbnika.   

         Obradom poddano również uchwałę w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Nędza. Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu głównemu projektantowi- koordynatorowi projektu mgr 

inż. Karolinie Kostka – Szczyrba. Pani architekt omówiła cały proces uzgadniania projektu Studium. Wśród 13 obecnych 

radnych, 11 głosowało za, 2 wstrzymało się od głosu.  

           Na sesji przyjęto również uchwałę zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2013 Gminy Nędza. Skarbnik Gminy mgr inż. 

Katarzyna Paszenda odczytała proponowane zmiany w uchwale budżetowej..    

 

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

http://bip.nedza.pl/rada/sprawozdania.htm. (k.g)

 

ZAJĘCIA NA ORLIKU 

 Wakacje w pełni. Podczas błogiego lenistwa, pomyślmy o naszym obiekcie sportowym.  

Rezerwacji Boiska Orlik 2012 można dokonywać u animatora, odpowiedzialnego za obiekt osobiście w godzinach otwarcia 

obiektu, bądź telefonicznie pod numerem: 783726384. Godziny otwarcia: poniedziałki, wtorki, środy od 16.00 do 21.00, czwartki 

od 16.00 do 19.00, piątki od 16.00 do 21.00, soboty i niedziele od 15.30 do 21.00.  

Na obiekt składają się:                                         

- Boisko piłkarskie o wymiarach : 30m x 60m, za sztuczną nawierzchnią ( sztuczna trawa), na którym można grać w piłkę nożną. 

- Boisko wielofunkcyjnym o wymiarach 20 m × 30 m ze sztuczną nawierzchnią (tartan), przystosowane do gry w piłkę siatkową, 

koszykową oraz ręczną. 

- 2 szatnie z pełnym węzłem sanitarnym, tj. toalety oraz prysznice, z których użytkownicy mogą swobodnie korzystać. 

 W pobliżu obiektu sportowego znajduję się nowoczesny plac zabaw, który ułatwia spędzanie rodzinom wolnego czasu, 

gdyż mniej zainteresowani lub znużeni kibicowaniem najmłodsi uczestnicy mogą z opiekunami spędzać aktywnie czas na 

zabawie. Nieopodal placu zabaw mieści się boisko do siatkówki plażowej, z którego również, w pełni swobodnie można korzystać. 

Karolina Pławecka. 
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