
 
OGŁOSZENIE 

Uprzejmie informujemy, iż wpłaty w formie przelewu bankowego tytułem opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi może dokonać tylko i wyłącznie osoba, która podpisała deklarację za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Proszę o przestrzeganie ww. postanowień. 
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KIERMASZ ŚWIĄTECZNY 

Rada Rodziców i Dyrekcja Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nędzy zaprasza  
wszystkich mieszkańców Gminy na XVI Kiermasz Świąteczny, który odbędzie się 

8 grudnia 2013 r. o godzinie 15.00.  
Kupić można będzie ręcznie 
wykonane ozdoby świąteczne: 
stroiki, choinki, szopki 
bożonarodzeniowe, kartki 
świąteczne, itp. 
Podczas kiermaszu ucztę dla 
ucha zgotuje nam 
młodzieżowa orkiestra dęta 
Raciborskiego Centrum 
Kultury, a do refleksji nad 
obecnością Bożego Narodzenia 
we współczesnym świecie 
pobudzi koło teatralne 
Gimnazjum w Nędzy w scence 

„Która to gwiazda?”. Tradycyjnie czynna będzie 
kawiarenka oferująca pyszne ciastka. 
Tegoroczny kiermasz odbędzie się na sali gimnastycznej.  
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OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY

 

NOWE ZASADY OBLICZANIA PODATKU ROLNEGO 

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października br. w sprawie średniej ceny skupu żyta za 

okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 podaje, że: na podstawie art. 6 ust. 

2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U z 2006 r. Nr 136, poz.969 z późn. zm.) ogłasza się, że średnia 

cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok 2014 wyniosła 69,28 zł za 1 dt. W związku z 

tym, na terenie Gminy Nędza w 2014 roku podatek rolny dla gruntów powyżej 1 hektara wynosić będzie 173,20 zł, natomiast 

podatek rolny dla gruntów poniżej 1 hektara wynosić będzie 346,40 zł. 

STAWKA PODATKU LEŚNEGO NA 2014 ROK 

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października br. roku w sprawie średniej ceny sprzedaży 

drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 roku podaje, że: 

na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U z 2013 r., poz. 465) ogłasza się, że 

średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 

2013 r. wyniosła 171,05 zł za 1 m3. W związku z tym, na terenie Gminy Nędza w 2013 roku podatek leśny wynosić będzie 37,63 

zł. 

 

GODZINY PRACY URZĘDU GMINY W NĘDZY W MIESIĄCU GRUDNIU br. 

Informuje się, że w Urzędzie Gminy w Nędzy wyznaczono godziny przyjmowania interesantów. 24 oraz 31 grudnia 2013 

roku Urząd Gminy w Nędzy będzie czynny od 7.30 do 11.30 natomiast w dniu 27 grudnia od 7.30 do 14.00. 

 

ZNIESIONA OPŁATA ZA POSIADANIE PSA 

Rada Gminy uchyliła uchwałę z 2011 roku w sprawie poboru opłaty za posiadanie psów, która obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. 

 
 

PRAWO RÓWNE DLA WSZYSTKICH 
W ostatnich tygodniach redaktor „Nowin Raciborskich” Pan Marcin Wojnarowski specjalizuje się w redagowaniu 

artykułów mających charakter tekstów sponsorowanych. 

W publikacji pt. Prawo dla wybranych zamieszczonej w „Nowinach Raciborskich” nr 46 z dnia 12 listopada 2013 r. 

postanowił wziąć pod swój parasol ochronny właścicieli prawie 90 hektarów pól w rejonie Łęgu i Zawady Książęcej, którymi są 

Bogusława i Marian Cieśla.  

Pan redaktor dokonuje bardzo ciekawego odkrycia, iż jak się w tej sprawie okazało  „ prawo jest dla wybranych a nie dla 

całego społeczeństwa”. Zaraz po tej niezwykle interesującej konstatacji stawia zarzut wobec Pani Wójt Gminy: „Pani Iskała 

wyraźnie faworyzuje największego właściciela ziemskiego w okolicy, naszego sąsiada, który zniszczył drogi oraz rowy 

melioracyjne oraz znaki graniczne i bez skrupułów dalej zaoruje te drogi”. 

Oczywiście zarzut, iż Pani Wójt wyraźnie faworyzuje największego właściciela ziemskiego Pan redaktor wkłada w usta Pani  

Bogusławy Cieśla, która zapomniała dodać, że sąsiad ten dotychczas za ich zgodą wykonywał prace na ich gruntach. 

Trudno osądzić, jakie zasady obowiązują dziennikarzy przy redagowaniu artykułów sponsorowanych, jednak jest sprawą 

niebudzącą wątpliwości, iż każdy dziennikarz chcący zachować przynajmniej odrobinę obiektywizmu, powinien wysłuchać drugą 

stronę wówczas wiedziałby, że gmina wystąpiła z pismem do Starosty Raciborskiego o odtworzenie zaoranych dróg, zaznaczając, 

iż przejmie je na własność, jeżeli zostaną odtworzone przez osobę która je zniszczyła. A więc powinien zweryfikować informacje 

przekazane przez właścicieli prawie 90 hektarów pól w drodze wywiadu z Wójtem Gminy. Artykuł zawiera dużą ilość przekłamań 

czy wręcz oczywistych kłamstw. 

Państwo Cieśla świadomie zapomnieli przekazać te informację albo Pan redaktor nie był skłonny tego wyartykułować, że 

Państwo Cieśla chcą na swoich działkach wybudować tzw. „siedlisko” (dom, garaże, wiaty). Plan zagospodarowania 

przestrzennego naszej gminy nie przewiduje na tych terenach żadnych budynków i zabudowań gospodarczych. 

Nabywając te grunty Państwo Cieśla wiedzieli, że obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego z  05.12.2005 r., w 

którym teren jaki nabyli od Agencji Nieruchomości Rolnych leży w obszarze gruntów rolnych bez możliwości zabudowy. Wnioski 

do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego złożyli po terminie, a wszyscy radni głosowali 

za ich odrzuceniem.  

Polna droga dojazdowa do osady Orzeszków, o której także traktował artykuł, jest po pierwsze położona na terenie 

miasta Raciborza, po drugie tzw. al. Lipowa nie jest nazwą oficjalną i pod tą nazwą funkcjonuje tylko w pewnej tradycji. 

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/345/2005 Rady Gminy Nędza z dnia 5 grudnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Łęg, aleja starodrzewu prowadząca do 

osady Orzeszków podlega ochronie i jest obiektem zabytkowym w stosunku do którego zabrania się niszczenia, uszkadzania i 

dewastowania oraz zaleca się ochronę poprzez właściwe kształtowanie zieleni oraz wykonanie stosownych prac przy 

zachowanych elementach historycznego układu zieleni.  

  Mając na uwadze zły stan nawierzchni tej drogi rozjeżdżonej przez ciężki sprzęt, postawienie znaku umożliwiającego 

przejazd samochodom o dopuszczalnej masie do 3,5 tony jest w pełni uzasadnione. 

Sugerowanie w treści tytułu obszernej publikacji zamieszczonej w „Nowinach Raciborskich”, iż prawo jest dla wybranych 

to oczywiste nadużycie Pana redaktora, wcielającego się w rolę lokalnego publicysty, podejmującego próbę oceny władz naszej 

gminy, które rzekomo w sposób nierówny stosują prawo. 

Należy podkreślić, że Pan redaktor w swojej lokalnej publicystyce poświęconej Gminie Nędza nie po raz pierwszy łamie 

zasadę obiektywizmu dziennikarskiego, pomijając całkowicie wysłuchanie strony, która została wybrana jako przedmiot złośliwej 

krytyki.               red. 



Z ŻYCIA GMINY

PODWÓJNE ZWYCIĘSTWO 

Szczypiornistki z UKS "Zryw" mogą się w końcu pochwalić zwycięstwem w 

sparingowym meczu  z Pietrowicami Wielkimi. Nasza drużyna w dniu 18 

listopada 2013 pojechała na kontrolny mecz do hali w Pietrowicach i miło 

wszystkich zaskoczyła wygrywając z miejscowym rywalem 17-16. 

Niewątpliwie najlepszą zawodniczką była nasza bramkarka Olga Brianis 

chociaż na pochwalę zasługują wszystkie nasze dziewczyny. Natomiast w 

kolejnym dniu , czyli 19 listopada br. do hali w ZSG w Nędzy zawitał UKS 

"Gracz" Lyski i tutaj nasze dziewczyny także zdołały wygrać 16-14 pomimo 

tego, iż rywalki były o rok starsze. Wystąpiliśmy w składzie : Olga Brianis, 

Patrycja Sowa, Dominika Sowa, Agnieszka Badura, Dominika Badura, Julia Przybyła, Anna Sierotka, Wiktoria 

Konkol, Aleksandra Gorgoń, Paulina Popow, Jenifer Duchacz, Karolina Fornal, Klaudia Franke, Patrycja Groborz. 

           Opiekun Sylwester Bobrzik 

PODSUMOWANIE DNIA DAWCY SZPIKU 

Dnia 17.11.2013 roku na terenie Urzędu Gminy Nędza 

odbyła się pierwsza rejestracja potencjalnych dawców szpiku. Akcja 

cieszyła się sporym zainteresowaniem. Wolontariusze w składzie: 

Łukasz Dziułka, Mateusz Flegel, Anna Kostrzewska, Michał 

Lik, Marta Niedziałkowska, Ksymena Okręt, Tadeusz Opiela i 

Przemysław Pietrzak dokonywali rejestracji oraz zbiórki na rzecz 

fundacji. W efekcie udało nam się zarejestrować 127 nowych 

potencjalnych dawców szpiku. Jest to kolejne 127 szans na 

podarowanie niewymiernego szczęścia, jakim jest uratowanie 

czyjegoś życia.  

Rejestracja polegała na wypełnienia kwestionariusza, który 

zawierał dane osobowe i kontaktowe oraz pobranie wymazu z 

wewnętrznej części policzka za pomocą pałeczek. Cała rejestracja 

trwa około 10 minut. 

W trakcie trwania akcji każdy miał możliwość wesprzeć Fundację 

DKMS poprzez zakup cegiełek w formie plastycznej, które 

przygotowały dla nas Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Nędzy oraz Zespół Szkolno-

Przedszkolny w Babicach, za co serdecznie dziękuję. Jak wiadomo koszt jednej 

rejestracji to 250 zł, które pokrywa fundacja ze środków własnych, dlatego każda 

złotówka w takim wypadku jest na wagę złota. Udało się zebrać 688 zł. Jest to 

oczywiście powód do radości ale w 

przeliczeniu na koszty badania 

okazuje się, że kwota taka 

wystarczy na pokrycie 2 

rejestracji.  

Chciałam jeszcze podziękować Pani Wójt 

Annie Iskale, która ze szczerą życzliwością wspierała 

mnie w przygotowaniach. Plakaty oraz ulotki 

ufundowała na rzecz akcji lokalna drukarnia Wallprint, 

a poczęstunek przygotowała dla nas restauracja „Laguna”. Wszystkim zaangażowanym w akcję, nowym potencjalnym dawcą, 

składam serdeczne podziękowania. Bez was ten dzień nie byłby takim sukcesem!   Karolina Pławecka              

 

KSIĄŻKA NA TELEFON 

Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy uprzejmie informuje, iż  ma zamiar wprowadzić na terenie całej gminy usługę 

„Książka na telefon” dla osób starszych i niepełnosprawnych, które z różnych przyczyn mają utrudniony dostęp do literatury. 

Usługa zostanie wdrożona po sformalizowaniu niezbędnych procedur.    GBP w Nędzy, Iwona Czorny 



 



Z ŻYCIA GMINNYCH SZKÓŁ 

NAUKA UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY 

Dnia 29 października 2013 roku w ramach akcji „ Dbam o bezpieczeństwo 

swoje i innych ” odbyło się szkolenie na 

temat „ Ratujemy i uczymy ratować”. 

Uczniowie klas I – III zostali zapoznani ze 

sposobami udzielania pierwszej pomocy. Po 

obejrzeniu filmu instruktażowego odbyły się 

zajęcia praktyczne. Uczniowie uczyli się, w 

jaki sposób prawidłowo wezwać pomoc, sprawdzić oddech, ułożyć poszkodowanego 

w pozycji bocznej bezpiecznej, wykonać wdechy ratownicze, prawidłowo uciskać 

klatkę piersiową. 

Szkolenie przeprowadziła  Dorota Zając. Przy organizacji zajęć praktycznych brała 

udział Bożena Kołodziej. 

ZSP Zawada KS., Dorota Zając 

 
TEATRZYK W PSZEDSZKOLU 

Dzień 14 października 2013 r. był dniem szczególnym dla dzieci z Przedszkola w 

Łęgu. Zawitał do naszego przedszkola teatrzyk kukiełkowy. Dzieci z obu grup 

zgromadziły się w jednej sali, aby uczestniczyć  w przedstawieniu pt. Kot w 

butach. Z wielkim zainteresowaniem przedszkolaki  śledziły akcję bajki. Po 

skończonym przedstawieniu dzieci mogły zapoznać się z kukiełkami, poruszając 

nimi w takt rozbrzmiewającej muzyki.  

 Przedszkole w Łęgu, Jolanta Kalus 

 

WIZYTA W BANKU PKO BP W RYBNIKU 

29 października uczniowie naszej szkoły w ramach uczestnictwa w programie SKO (Szkolne 

Kasy Oszczędności) prowadzonym przez bank PKO BP odwiedziły rybnicki oddział tego banku. 

Zwiedzanie zaczęło się od hali kasowej a zakończyło w sali konferencyjnej, gdzie odbyła się 

pogawędka na temat funkcjonowania banku oraz oszczędzania. Uczniowie poszerzyli swoja 

wiedzę oraz zdobyli nowe doświadczenie. Po wizycie w banku odwiedziliśmy pobliski plac zabaw 

i udaliśmy się w drogę powrotną. Podróż z Górek Śl. do Rybnika i z powrotem odbyliśmy 

pociągiem, co również było miłym przeżyciem dla wielu dzieci. Bardzo dziękujemy  Patrykowi 

Łatuszyńskiemu za zaproszenie oraz ugoszczenie w banku.    

        ZSP Górki Śl., Monika Nielaba 

 
ILE W NAS DRZEMIE TALENTU      

„Festiwal Talentów” – pod takim hasłem dnia 30 października 2013r. w murach 

Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nędzy (a konkretnie na deskach sali gimnastycznej) odbyła 

się pierwsza edycja konkursu mającego na celu rozbudzenie, zaprezentowanie oraz wyłonienie 

największych talentów drzemiących w uczniach z okolicznych szkół. W szranki stanęło 17 

wykonawców reprezentujących 10 szkół i różnorakie umiejętności: od śpiewu i gry na instrumentach, poprzez występy teatralne i 

kabaretowe, do konkurencji wymagających zarówno od uczestnika, jak i od publiczności, uwagi , skupienia i spokoju – układanie 

kostki Rubika oraz kubków Speed Stacks. Tak różnorodne dyscypliny umiejętności oceniało szeroko „wyspecjalizowane” jury - 

Panie: Grażyna Tabor – reżyser i instruktor teatralny, Marzena Korzonek – wokalistka, autorka tekstów, kompozytorka, 

Manuela Krzykała – tancerka, instruktorka tańca oraz Pan Ryszard Wolny – zapaśnik i trener, złoty medalista Igrzysk 

Olimpijskich w Atlancie. Po porywających występach jury udało się na, jak się okazało, burzliwe obrady. 

Na najwyższym podium stanęła Julia Fulneczek z SP w Chałupkach, która świetnie zaprezentowała się jako 

kabaretowa Mariolka. Talentem kabaretowym wykazał się również zespół w składzie: Marta i Wiktoria Linek oraz Łukasz 

Czogalik z ZSP nr 1 w Raciborzu, który zajął drugie miejsce. Na trzecim miejscu uplasowała się wokalistka – Aleksandra 

Figurniak z SP nr 13 w Raciborzu. Ola miejsce na podium przepięknie wyśpiewała piosenką Anny Marii Jopek: „Ale jestem”.  

Przyznano również trzy wyróżnienia, które zdobyli: Kamil 

Gawlik z SP w Raszczycach (kostka Rubika), Paweł Kubik  

z ZSO Rudach (śpiew i gra na skrzypcach), Dominik 

Kaczmarczyk z klasy VIc naszej szkoły (gra na perkusji). 

W trakcie narady komisji konkursowej publiczność zabawiali 

raperzy „Niezniszczalni Ziomale”, którzy porwali do tańca 

zarówno publiczność, jak i powracające z obrad jury. Dobra 

zabawa nie opuściła więc nawet Szanownych Gości.  

Organizatorzy składają szczególne podziękowania 

Sponsorom: Firmie Man – Trans, Gminnej Spółdzielni z 

Raciborza, Aptece „Św. Kosmy i Damiana” w Nędzy, 

Kwiaciarni „Kwiotek” z Nędzy, Akademii Fitness z Raciborza, 

LiluPlay z Raciborza, F. H. Piotr Bogacki z Pilchowic, 

Księgarni „Sowa” z Raciborza.  

 

Organizatorzy: Edyta Pala, Maria Jankowska, Monika Bajak, Oliwia Joszko, Krzysztof Janiszewski 



WIEŚCI ZE SZKOLNEJ BIBLIOTEKI – UROCZYSTOŚĆ PASOWANIA NA CZYTELNIKA 

31 października szkolna biblioteka stała się bogatsza o liczne grono małych 

czytelników – uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej. Uroczystość pasowania na 

czytelnika odbyła się na zakończenie i podsumowanie pracy w Międzynarodowym Miesiącu 

Bibliotek Szkolnych. W nawiązaniu do roku Juliana Tuwima do krainy książek pierwszaki 

poprowadził zawiadowca 

pociągu, najpierw powoli jak żółw ociężale, a później biegu przyspieszył i gnał coraz 

prędzej. W bibliotece małych gości powitały krasnale oraz książki. To uczniowie klasy VIa w 

ramach działania w kółku bibliotecznym przygotowali montaż słowno-muzyczny dla 

uatrakcyjnienia ,uroczystości. Rangę wydarzenia podniosła obecność Marii Czerwińskiej dyrektor szkoły, która dokonała 

pasowania. Spotkanie z biblioteką zakończyło się wręczeniem dyplomów nowym prawdziwym czytelnikom. Miejmy nadzieję, że 

uczniowie chętnie będą przychodzić i korzystać ze zbiorów oraz oferty szkolnej biblioteki.    

           ZSG w Nędzy, Maria Kobryń 

INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III – UCZYMY SIĘ PRZEZ ZABAWĘ 

16 września 2013r. w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Nędzy 

rozpoczęły się zajęcia z projektu ,,Indywidualizacja nauczania i wychowania 

uczniów klas I – III". Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 43 uczniów najmłodszych klas rozpoczęło nową przygodę, dzięki 

której mają możliwość rozwijać swoje zdolności i zainteresowania, wzbogacać 

wiedzę i umiejętności pod czujnym okiem nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. 

Godziny zajęć zostały dostosowane 

do planu zajęć obowiązkowych. 

Uczniowie zostali podzieleni na 

sześć grup tematycznych. 

Odpowiednia liczba podopiecznych 

w grupie umożliwia nauczycielom 

prowadzącym dogłębne poznanie 

ucznia, zachowania społeczne i jego nastawienie emocjonalne do uczenia się. 

Informacje te umożliwią nauczycielom indywidualne podejście do każdego z nich, 

tzn. indywidualizację celów, tempa nauczania i różnicowanie treści. Bogata oferta 

edukacyjno- wychowawczo- profilaktyczna projektu zgodna z indywidualnymi 

potrzebami i możliwościami uczniów jest istotnym wsparciem dla działań szkoły 

wspomagających rozwój ucznia w pierwszym etapie edukacyjnym, zaś bogate 

doposażenie bazy dydaktycznej w odpowiednie materiały dydaktyczne a także 

niezbędny sprzęt uatrakcyjnią prowadzone zajęcia. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej: Annę 

Neuhof, Sylwię Linek, Renatę Skrobek, Agnieszkę Grzybowską, Barbarę Rerich i Ewę Skatułę.   

          ZSG w Nędzy, Anna Neuhof i Sylwia Linek 

 

Z KORNELEM MAKUSZYŃSKIM DO PACANOWA – LEKCJA BIBLIOTECZNA DLA KLAS II 

27 września w szkolnej bibliotece zgromadziła się grupa 

drugoklasistów, by spotkać niezwykłą osobę – wielkiego pisarza, który tak 

bardzo kochał dzieci i młodzież, że większość swej twórczości poświęcił 

właśnie im. Tym niecodziennym gościem był Kornel Makuszyński. W 2013 

roku obchodzimy 80. rocznicę napisania przygód Koziołka Matołka przez K. 

Makuszyńskiego, więc i temat lekcji był na czasie. Na wstępie uczniowie 

musieli rozwiązać krzyżówkę, by tajemniczy gość pojawił się w bibliotece. 

Dzieci zapoznały się z biografią i twórczością Kornela Makuszyńskiego, 

miały możliwość obejrzenia książek, w których występują ciekawi 

bohaterowie oraz posłuchać ich krótkiej charakterystyki. Podczas spotkania 

dzieci rozwiązywały zagadki i słuchały jak zaczarowane.  

      ZSG w Nędzy, Maria Kobryń 

 

DZIEŃ KOLEJARZA 

13 listopada 2013 roku, mimo trzynastki w dacie, był dniem przyjemnym i miłym w życiu przedszkolaków z grup 

"Motylki", "Biedronki", "Myszki" i "Kotki" Przedszkola w Nędzy. Już z samego rana zawitali do nas szacowni goście w czapkach, 

mundurach i ze sprzętem służącym im do pracy. Byli to przedstawiciele bardzo ważnego zawodu - kolejarze. Odwiedzili 

przedszkolaków z okazji zbliżającego się dorocznego Dnia Kolejarza, który przypada 25 listopada, w dniu Świętej Katarzyny - 

patronki kolejarzy. Wśród przybyłych gości był pan maszynista, pani dyżurna ruchu i pani dróżnik. Opowiedzieli przedszkolakom 

o swojej odpowiedzialnej pracy - dbaniu o bezpieczeństwo ruchu kolejowego 

ludzi i towarów. Ale największą przyjemność sprawili dzieciom, gdy zamienili 

je w prawdziwych kolejarzy. Dzieci w kolejarskich czapkach, w kamizelkach 

odblaskowych kierowały ruchem pociągów i trąbiły prawdziwą kolejarską 

trąbką. Taka frajda nie zdarza się codziennie. 

Goście przynieśli do przedszkola wspaniałe prezenty - słodycze oraz 

piękną książkę, oczywiście o pociągach. W zamian otrzymali laurki i usłyszeli 

wspólnie odśpiewane „Sto lat”.  Zostali ponownie zaproszeni do Przedszkola 

w Nędzy za rok.   Przedszkole w Nędzy, Alicja Jordan 



 

 
DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI W ZSP W BABICACH  

Jak co roku w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji rocznicy 

odzyskania przez Polskę niepodległości. W tym roku dzieci z przedszkola obejrzeli część 

artystyczną w wykonaniu koleżanek i kolegów z klasy I. Uczniowie odgrywając scenkę, 

deklamując wiersze i śpiewając piosenkę wyjaśniali trudne dzieje naszej ojczyzny. 

Wyjaśnili najmłodszym co to ojczyzna, kto to patriota, jakie mamy symbole narodowe. 

Chcąc włączyć w świętowanie dzieci z przedszkola klasa I podjęła próbę nauczenia 

młodszych kolegów wiersza Tadeusza Bełzy pt. Katechizm polskiego dziecka. W sali 

gimnastycznej dominowały symbole narodowe: hymn państwowy, flaga i godło 

narodowe.      ZSP w Babicach, Małgorzata Kocjan 

 
ŚNIADANIE DAJE MOC 

W ramach realizacji programu „Śniadanie daje moc”  w naszej szkole zorganizowano wspólne śniadanie pod hasłem       

„ Przedszkolaki i pierwszaki już to wiedzą”.  Wychowankowie wraz z panią dyrektor, nauczycielami i pracownikami szkoły  zasiedli 

do pięknie udekorowanych stołów. Były kanapki z jajkiem, serem, 

pastą jajeczną, twarogiem ze szczypiorkiem, pomidorem, ogórkiem, 

sałatą i rzodkiewką oraz owoce. Samo śniadanie poprzedziła 

pogadanka na temat zdrowego jedzenia. Na podstawie wierszyka, 

„piramidy zdrowia” i plakatu, który wcześniej wykonali uczniowie 

pierwszej klasy wraz z wychowawczynią, uświadomiono dzieciom, że 

śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają 

energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas zajęć i mają siłę do 

zabawy. To najlepszy start w nowy dzień.   
W naszej szkole stawiamy na edukację w zakresie zdrowego 

żywienia. Z tego co obserwujemy, rodzice naszych uczniów bardzo 

dbają o pełnowartościowe śniadania swoich dzieci. Pilnują, aby nie 

było to tylko białe, ale także ciemne pieczywo, do tego warzywa i 

owoce. W przedszkolu maluchy i starszaki także mają urozmaicone śniadania. W ramach realizacji podstawy programowej w 

szkole i przedszkolu dzieci wykonują surówki, sałatki, kanapki, soki itp. 

Wspólne działania sprawiają, że dzieci z ochotą próbują nowych potraw.  

ZSP w Babicach, Małgorzata Kocjan 
PIERWSZA POMOC 

W ramach realizacji zadań z zakresu profilaktyki 19 listopada br. w 

naszej szkole odbyły się warsztaty z udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej, w których udział wzięli pierwszoklasiści oraz dzieci 

pięcioletnie i sześcioletnie. Poprowadziła je pani Małgorzata Kocjan. Celem 

spotkania była praktyczna nauka udzielania pierwszej pomocy.  

Dzieci uczyły się wzywać pomocy, jak sprawdzać przytomność, uczyły  się jak 

wykonywać oddechy ratownicze, wykonywać masaż serca. Dowiedziały się jak 

ważna jest znajomość numerów alarmowych i umiejętność przeprowadzenia  

rozmowy telefonicznej z dyspozytorem.  Zdobyta wiedza i ćwiczenia 

praktyczne sprawiły, że poczuły się "Małymi Ratownikami". Dzieci wykonały 

etykiety z numerami alarmowymi. Na zakończenie warsztatów każde dziecko otrzymało podręcznik pierwszej pomocy. 

Wychowankowie wykazali duże zainteresowanie zajęciami. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza i umiejętności zwiększą u dzieci 

poczucie bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.    ZSP w Babicach, Małgorzata Kocjan 

 

PRZESTRZEGANIE BEZPIECZEŃSTWA 
W bieżącym roku szkolnym realizowany jest w naszej szkole 

przez klasę pierwszą program „Klub Bezpiecznego Puchatka”. 

Głównym celem programu jest wdrożenie uczniów do przestrzegania 

bezpieczeństwa na drodze, w szkole, w domu i w czasie zabawy. 

  W ramach realizacji programu w klasie I  na podstawie 

proponowanych materiałów edukacyjnych zapoznano dzieci z definicją 

bezpieczeństwa oraz nauczono rozróżniać sytuacje właściwego i 

niewłaściwego zachowania się w domu, na podwórku, na drodze i w 

szkole. Wykonano zadania praktyczne, nauczono zgodnej współpracy 

w grupie. 

 Realizując program uczniowie otrzymali broszury 

informacyjne dla rodziców oraz książeczki Dołącz do Klubu 

Bezpiecznego Puchatka. Dzięki udostępnionym materiałom 

edukacyjnym, zastosowaniu różnych metod i interesujących środków dydaktycznych pojęcie bezpieczeństwa oraz tematyka z nim 

związana stały się dzieciom bliskie. Zajęcia dostarczyły dzieciom niezbędnej wiedzy o tym, jak być bezpiecznym na drodze, w 

domu i w szkole. Uczniowie wzięli udział w Wielkim Teście Bezpieczeństwa. 22 listopada zaproszono na zajęcia dzieci pięcio- i 

sześcioletnie. Podczas wspólnej zabawy radzono sobie bardzo dobrze z zadaniami w postaci puzzli, zagadek, układanek itp. Cała 

grupa podopiecznych uświadomiła sobie niebezpieczne sytuacje, jakie mogą zaistnieć na drodze, w domu i szkole czy w 

przedszkolu oraz wykształciła umiejętności odpowiedniej reakcji na zaistniałe zagrożenia. 

ZSP w Babicach, Małgorzata Kocjan 

http://pl-engine.intextad.net/DoClick.xclaim?key=aHR0cDovL3d3dy5ncDI0LnBsL2FwcHMvcGJjcy5kbGwvYXJ0aWNsZT9BSUQ9LzIwMTMxMTEyL01JQVNUS08vMTMxMTE5OTA0,MTI0,OTEyMjI0


5400 SEKUND, CZYLI GMINNA PIŁKA NOŻNA W STATYSTYCE 
 

 
 

 
Informacja Józef Zagola 

 
 
 

UKS "ZRYW" ZNÓW NA LODZIE 
UKS "Zryw" przy ZSG w Nędzy ponownie w tym roku zorganizował dwa wyjazdy na lodowisko do Pszowa. Jak co roku z 
wyjazdów skorzystało 100 uczniów: 50 osób z gimnazjum i 50 ze szkoły podstawowej. Listy uczestników szybko się zamknęły, a 
mianowicie było więcej chętnych niż miejsc. Koszt wyjazdu i wejściówka na lodowisko były darmowe dla każdego ucznia. 
Młodzieży gimnazjalnej jazda na łyżwach sprawiła tyle przyjemności, iż już wyrazili zainteresowanie kolejnym wyjazdem w 
styczniu 2014 roku. Organizatorami wyjazdów byli: Sylwester Bobrzik, Elwira Krętosz, Maria Czerwińska.  
              

           Informacja Sylwester Bobrzik 
 
 

 

 

 

Moja oma 

 

Moja oma mo dziewiyńdziesiont piyńć lot, mocka rada rozprawiać co i se przidarzyło jak była młodo i piykno.  

Prała na rompli od starki we taki wielki misce, woda nosiła ze rzyki, bo lepszo – miynkszo.  

Stowała o czworty rano bo musiała zatopić i grzoć woda. Potem moczyć, prać na rompli i trzi razy szorać we 

wanienkach. Jak nastały „Franie” to cera od omy a moja ciotka Gryjtla dostała przidział we flaksowni i se tako pralka kupiyła 

Jezerkusie, jako to była uciecha. Oma już nie stowo o czwortyj yno o szosty. Wody trocha nanosiyła, woda naciongła kiblami ze 

studni, nie plompała bo leciała żołto. Nie hurtała już na rompli, stoi se na gorze do dzisiej. Najbardzi podobały se nom te dwa 

kuloki – wyrzymaczka. Już nie musiała kryncić w rynkach. Wraziyło se pranie miendzy kuloki, pokrynciyło korblom i wylazło 

okapane pranie. Wiycie moja oma mo na byfyju tako ganc staro szolka, bezmała dostała jom od opy jak chodziył na zolyty, kanś 

tam kupiył jak na urlop jechali. Pije z niyj tyj do dzisiej, godo że choby piyła ze swoim Francikiem.  

Moja oma mianuje se Francka. Okropnie rada jom suchom, aż gymba otwierom, dycki mi godo że mi kopruch furgnie. Jo 

za tyn czos pouciyrom, pomyja talyrze, przeblecza łożko, poukłodom drzewo, wongiel w kibelku postawia. Oma je rada, a jo 

jeszcze bardzi. Dycki mi coś do kapsy wrazi, a na droga do mi do maszkecynio bombony. Tako je moja omeńka.  

                    Eleonora Czekała 

 

Szczebel 

rozgrywek 

 

 

Data 

 

Przeciwnicy 

 

Wynik 

 

Strzelcy bramek dla zespołów z 

Gminy Nędza 

V liga 

okręgowa 

K-ce III 

26.10.2013 LKS 1908 Nędza 

 

KS 27 Gołkowice 0 2 - 

02.11.2013 Gwiazda Skrzyszów 

 

LKS 1908 Nędza 4 0 - 

09.11.2013 LKS 1908 Nędza 

 

Unia Turza Śląska 0 2 - 

16.11.2013 LKS 1908 Nędza 

 

Rafako Racibórz 4 3 Mariusz Frydryk (3), Dawid Prekaniak 

Klasa A 

Grupa 

Racibórz 

26.10.2013 LKS Górki Śląskie LKS Samborowice 3 0 Adrian Czogała (2), Michał Gwioźdnik 

 

03.11.2013 LKS Lyski 

 

LKS Górki Śląskie 1 2 Adrian Czogała, Mateusz Talik 

09.11.2013 LKS Górki Śląskie LKS Zabełków 0 3 - 

17.11.2013 LKS Górki Śląskie LKS Czernica 2 1 Sebastian Sperka, Damian Tomiczek 



 

GRANICE GMINY NĘDZA 

 

W 1816 r. powstaje powiat raciborski 

(Kreis Ratibor) w obrębie rejencji opolskiej 

(Regierungsbezirk Oppeln). Ówczesna 

miejscowość Nendza, od 1910 Nensa, a od 

1930 Buchenau do 1945 r. przynależy do tych 

jednostek administracyjnych Niemiec.  

Dekret z 1944 r. komunistycznego 

Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego 

uchylił wprowadzony przez III Rzeszę podział 

administracyjny. W 1945 r. Nędza wraz z 

Babicami, Górkami, Łęgiem i Zawadą Książęcą 

wchodzi w skład gminy Markowice (powiat 

raciborski, województwo śląsko-dąbrowskie).  

W wyniku likwidacji gmin przez PRL w 

1954 r. powstają mniejsze jednostki 

administracyjne - gromady. Tworzy się gromadę Nędza, do której przyłączono Górki, które do 1922 r. należały do 

powiatu rybnickiego, potem do raciborskiego i od 1950 do nowo powstałego województwa opolskiego. Babice 

włączono do gromady Markowice. Zawada Książęca stała się siedzibą gromady, do której włączono Łęg i 

Ciechowice (odłączone od byłej gminy Kuźnia Raciborska).  

Do 1960 r. istniała oddzielna gromada Szymocice (miejscowość ta przedtem należała do gminy Rudy), 

którą włączono do gromady Nędza. W 1969 r. do gromady Nędza włączono również gromadę Zawada Ks.              

1 stycznia 1973 roku utworzono gminę Nędza na mocy uchwały nr XVII/100/72 Wojewódzkiej Rady 

Narodowej w Opolu z dnia 6 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie opolskim. W skład gminy 

weszły następujące sołectwa: Babice, Ciechowice, Górki Śląskie, Łęg, Markowice (w 1977 r. odłączone i 

przyłączone jako dzielnica do Raciborza), Nędza, Szymocice i Zawada Książęca. W latach 1973-1975 gmina Nędza 

należała do województwa opolskiego, 1975-1998 katowickiego, a od 1999 r. do województwa śląskiego.  

Obecne granice gminy Nędza kształtują się następująco: od zachodu naturalną granicę stanowi rzeka Odra, 

która łączy się z kanałem Ulga na granicy sołectwa Łęg, dalej w kierunku północnym do granicy z sołectwem Turze 

(w gminie Kuźnia Raciborska); na północy od Odry  w kierunku wschodnim nasza gmina graniczy z Siedliskami i 

prostym pasem leśnym z miastem Kuźnia Raciborska do granicy z miejscowością Ruda Kozielska; następnie na 

wschodzie w kierunku południowym graniczy z Jankowicami Rudzkimi a następnie z sołectwem Sumina; od strony 

południowej w kierunku zachodnim graniczy z Lyskami, Bogunicami, Adamowicami, Raszczycami i  przez rezerwat 

Łężczok do Odry z Markowicami (dzielnicą miasta Raciborza). 

 

Ciekawostki: 

1. Basen kąpielowy w ośrodku "Aqua-Brax" leży na terenie sołectwa Górki Śląskie. 

2. Ośrodek wypoczynkowy "Leśna Polana" zlokalizowany jest w obrębie Babic. 

3. Przystanek PKP Szymocice położony jest w Nędzy. 

4. Rezerwat Łężczok rozciąga się na powierzchni trzech miejscowości: Babic, Zawady Ks. i Raciborza. 

 

                                                                                                                                                              

 

 

Krystian Okręt  

Sołectwo Powierzchnia 
[km²] 

% Liczba ludności  
( 2012 r.) 

% 

Babice 
9,97 17 869 12 

Ciechowice 
2,50 4 462 7 

Górski Śląskie  
7,81 14 991 14 

Łęg 
4,03 7 440 6 

Nędza 
23,13 41 3289 46 

Szymocice 
4,62 8 296 4 

Zawada Książęca 
5,08 9 784 11 

RAZEM GMINA 
57,14 100% 7131 100% 



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 

PRZEZNACZENIE 

Przeznaczenie słowo nam znane 

Przeznaczenie dla każdego z nas 

Nie uciekniesz, nie znikniesz 

Ono znajdzie Cię wszędzie 

 

Ileż tajemnic w tym słowie? 

Pytań bez odpowiedzi 

Przeznaczenie to twój los 

Nie zmienisz tego już 

 

Los zdecydował za Ciebie 

Nie pytał o zdanie 

On rządzi Twym życiem 

Tylko on może coś zmienić. 

Eleonora Czekała 

SESJA W PIGUŁCE 

 

 28 października 2013 r. na sesję przybyło 13 radnych, nieobecni: Renata Bienia i Krystian Placzek. 

Wójt Gminy Nędza Anna Iskała oraz przewodniczący Rady Gminy Gerard Przybyła złożyli informację o 

działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.  

 Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości na 2014 r.  

 Następnie jednogłośnie podjęta została uchwała w sprawie określenia stawek podatku od środków 

transportowych na 2014 rok. 

 Jednogłośnie została również podjęta uchwała w sprawie uchylenia uchwały z dnia 12 grudnia 2011 roku o 

opłacie od posiadania psów. W związku z powyższym opłaty te zostaną zniesione od 1 stycznia 2014 r. 

 W dalszej kolejności została podjęta uchwała zmieniająca w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uwzględniającą autopoprawkę Wójta Gminy, 

przy czym pozytywnie rozpatrzony został wniosek sołtysa  Nędzy Stefana Kurzydema o przydzielenie mu funkcji 

inkasenta. 

 Przyjęto uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Nędza. Wójt Gminy poinformowała, że projekt uchwały stanowi kolejny akt prawa 

miejscowego oraz że został on sporządzony przez system LEGISLATOR, informując tym samym, iż każdy taki 

projekt zostanie przedstawiony w podobnej wersji na kolejnych sesjach radnym. 

 Rada Gminy jednogłośnie przyjęła również uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów 

publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nędza.  

 Kolejna uchwała dotyczyła określenia zasad przyznawania nagród dla osób wyróżniających się 

osiągnięciami w działalności sportowej. Wójt Gminy podkreśliła, iż projekt uchwały to ukłon w stronę uczniów, 

którzy odnoszą sukcesy sportowe na szczeblu wojewódzkim, krajowym, europejskim, czy też światowym. 

 Następna uchwała Rady Gminy dotyczyła zmiany uchwały budżetowej na rok 2013. Skarbnik Gminy 

Katarzyna Paszenda odczytała radnym treść wprowadzonych zmian w uchwale, zaś Wójt Gminy poinformowała, 

iż OSP w Nędzy nabyła nowy wóz strażacki, a dodatkowo przeznaczono 5 tys. zł na koszty związane z rejestracją 

wozu.  

 Jednogłośnie przyjęto uchwałę zmieniającą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza, 

którą przedstawiła Skarbnik Gminy. 

 Przyjęta została również uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nędza. 

 Następnie Rada Gminy przyjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nie dłuższy niż 9 lat na wydzierżawienie nieruchomości 

przeznaczonej pod budowę masztu do przesyłu bezprzewodowego dostępu do Internetu. Wójt Gminy 

wytłumaczyła, iż firma składająca wniosek o dzierżawę pozyskała środki europejskie na ten cel. Wyjaśniła również, 

że z masztu nadawany będzie sygnał radiowy, a przedsięwzięcie dotyczyć będzie Szymocic i Górek Śląskich.  

 Końcową część obrad poprowadził wiceprzewodniczący Rady Gminy Krystian Okręt, który zapoznał 

zebranych z wnioskiem radnych : Juliana Skwierczyńskiego, Rafała Lincnera, Henryka Postawki i Mariana 

Gzuka  o odwołanie radnego Gerarda Przybyły z funkcji przewodniczącego Rady Gminy. Po czym kolejno 

nastąpiło przyjęcie regulaminu głosowania, wniosku w sprawie odwołania radnego z funkcji przewodniczącego 

Rady Gminy Nędza, wybór komisji skrutacyjnej, tajne głosowanie, odczytanie treści protokołu i ogłoszenie 

wyników głosowania. Przewodniczący Rady Gminy Gerard Przybyła nie został odwołany. Za odwołaniem oddano 

4 głosy, zaś przeciw odwołaniu oddano 9 głosów. 

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

http://bip.nedza.pl/rada/sprawodania.htm.    (j.t) 
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