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MIŁOŚĆ JEST NAJWAŻNIEJSZA czyli  wyjątkowe jubileusze w gminie Nędza 
• „Przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo 

było zgodne, szczęśliwe i trwałe” - to sobie obiecali wiele 

lat temu i w swojej obietnicy wytrwali. 16 par z gminy 

Nędza świętowało wyjątkowe jubileusze - 50-tą i 60-tą 

rocznicę zawarcia małżeństwa. 

 

obchodziło 50-tą rocznicę ślubu: Janina i Jerzy Sobeczko, 

Edeltrauda i Józef Kozielscy, Łucja i Jan Król, Helga i 

Ginter Warcok, Elżbieta i Józef Goldman, Elżbieta i 

Hubert Dziuba, Róża i Jerzy Gwóźdź, Hildegarda i Józef 

Sobeczko, Rita i Emil Marcol, Gizela i Edmund Szczyra,  

Elżbieta i Oswald Krziżek, Rita i Wiktor Remiorz. 

    - Na dzisiejszą uroczystość wybrano kwiaty szczególne 

- słoneczniki. Kwiaty, które kojarzą się z taką zwykłą 

miłością, a zarazem tak wielką, że aż dech zapiera. 

Wiosną wystarczyło zasiać małe ziarenko, nie wyróżniało 

się niczym. Było jak ten pierwszy błysk w oku, pierwszy 

szybszy oddech, kiedy sobie człowiek uświadamia, że to 

miłość, a ta druga osoba będzie już na zawsze. Potem 

ziarenko zaczęło rosnąć, zdarzało się, że wybierano dla 

niego miejsce nie na szczególnym widoku, nie w środku 

ogrodu. Takie też jest życie - toczyło się swoim rytmem: 

pracą, wychowywaniem dzieci, często jeszcze i wnuków - 

mówiła do szacownych jubilatów kierownik Urzędu Stanu 

Cywilnego Krystyna Tront. • 

- Są dla siebie takimi odbiornikami, zarówno tych dobrych, 

jak i złych chwil. W życiu pojawia się iskra, która trwa 

potem 60 lat. Raz jest wielkim płomieniem, raz ledwo się 

tli, ale patrząc dziś na obchodzące jubileusz pary, widać, że 

ogień wciąż bucha - mówiła wójt Anna Iskała, która miała 

zaszczyt odznaczyć jubilatów 

medalami za długoletnie pożycie 

małżeńskie, które nadał prezydent 

RP. Do gratulacji przyłączyli się 

poseł Henryk Siedlaczek oraz wicestarosta Andrzej 

Chroboczek.  

    Cztery pary świętowały 60-lecie małżeństwa: Maria i 

Oswald Hajduczek, Jadwiga i Emil Broża, Teresa i Ernest 

Hadam, Edeltrauda i Alojzy Niestrój. Dwanaście par  

GAZETA SAMORZĄDOWA 
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MIESZKAŃCY ZDECYDOWALI NA CO PÓJDZIE FUNDUSZ SOŁECKI 
 

 

 

Sołectwo Zawada Książęca miało do rozdysponowania 

w ramach funduszu 23.811,06 zł. Mieszkańcy 

zdecydowali o: wyposażeniu siłowni w LKS (około 

8.700 zł), zakupie dwóch bramek treningowych dla LKS 

(około 4.500 zł), zakupie drzwi antywłamaniowych do 

LKS (około 3.800 zł), remoncie motopompy 

wykorzystywanej przez OSP (około 3811 zł), remoncie 

dróg polnych (około 3.000 zł). 

 

W Szymocicach kwota 11.929,83 zł zostanie 

przeznaczona na: rozbiórkę starego pieca kuchennego i 

budowę nowego w budynku wielofunkcyjnym przy ul. 

Gliwickiej (około 7.500 zł), zakup paliwa i oleju do 

kosiarki (około 429 zł), zakup składanych drzwi 

rozdzielających salę w obiekcie wielofunkcyjnym przy 

ul. Gliwickiej (około 4.000 zł). 

 

16.060,32 zł - taką kwotę do rozdysponowania mają 

Ciechowice. Mieszkańcy zdecydowali, że środki 

przeznaczą na: wyposażenie siłowni w LKS w Zawadzie 

Ks. (około 2.000 zł), wyposażenie kuchni  w budynku 

wielofunkcyjnym przy ul. Raciborskiej w Ciechowicach 

(około 2.500 zł), a także zakup stołów (2.400 zł), 

modernizację placu zabaw przy ul. Raciborskiej oraz 

zakup nowych urządzeń zabawowych (około 9.100 zł). 

  

Mieszkańcy Łęgu swoją część funduszu sołeckiego - 

dokładnie 15.574,38 zł przekażą na: wyposażenie 

siłowni w LKS w Zawadzie Ks. (około 2.500 zł) oraz 

remont ul. Polnej w Łęgu (około 13.000 zł), resztę 

kosztów pokryje Gmina.  Trzy sołectwa: Łęg, 

Ciechowice i Zawada Książęca, zdecydowały o 

partycypacji we wspólnej inwestycji w LKS w 

Zawadzie Ks. W sumie na LKS w przyszłym roku 

pójdzie z funduszu sołeckiego 21.500 zł. 

 

W Babicach cała kwota przyszłorocznego funduszu 

pójdzie na poszerzenie wjazdu z ul. Rudzkiej na ul. Arki 

Bożka.  

   

Mieszkańcy sołectwa Nędza kwotę 24.297,00 zł 

przeznaczą w przyszłym roku na: doposażenie placu 

zabaw przy ul. Sportowej (około 9.900 zł), zakup 

podestu do namiotu (około 8.000 zł), zakup kompresora 

na potrzeby OSP (około 2.500 zł), remont odnogi ul. 

Mickiewicza (około 3.800 zł). 
 

W Górkach Śląskich w przyszłym roku z funduszu 

sołeckiego powstanie parking wraz z odwodnieniem 

przy ul. Nowej znajdującej się tuż przy kościele. Na tę 

inwestycję mieszkańcy zdecydowali się przeznaczyć 

pełną pulę funduszu czyli 24.297,00 zł. 

• Zakończyły się zebrania wiejskie w gminie Nędza. 

Mieszkańcy zadecydowali na nich, na co w przyszłym 

roku przeznaczą środki z funduszu sołeckiego. Z 

budżetu Gminy dla przyszłorocznych funduszy 

sołeckich wyodrębniono ponad 140 tys. zł. 

Gminy nie mają obowiązku uchwalania funduszu 

sołeckiego. Nie wszystkie się na niego decydują.  

- Fundusz sołecki to taka forma budżetu obywatelskiego, o 

który walczą mieszkańcy wielu, także dużych miast. Mamy 

świadomość, że w jakiś sposób pobudza społeczną 

aktywność mieszkańców, że środki z funduszu wspierają 

lokalne inicjatywy, że motywują mieszkańców do działania 

na rzecz swojej wsi. A o to przecież nam chodzi, o 

aktywnych mieszkańców, o to by czuli, że mają realny 

wpływ na to, co dzieje się w ich miejscowości. A co 

również ważne, że wspólne podejmowanie decyzji jest 

wielką lekcją demokracji. Dysponowanie wydzielonym 

mniejszym funduszem podnosi wiedzę na temat większego 

budżetu gminy, jego konstrukcji i dzielenia środków. 

Uświadamia obywatelom, że nie jest z gumy i że nie 

wszystkie plany można zrealizować od razu - mówi wójt 

Nędzy Anna Iskała. 

    Przy pomocy funduszu sołeckiego mieszkańcy 

poprawiają warunki życia w swojej wsi, wspólnie działają, 

wspólnie myślą o przyszłości swojego miejsca życia.  

    Na przyszłoroczny fundusz sołecki Gmina Nędza 

wyodrębniła z budżetu ponad 140 tys. zł. Mieszkańcy 

każdego z sołectw podczas zebrań wiejskich zdecydowali 

na co chcą przeznaczyć swoją część funduszu.  

    Fundusz sołecki jest wyodrębniony z budżetu gminy - 

ma służyć przedsięwzięciom poprawiającym życie 

mieszkańców. Jego wysokość zależy głównie od liczby 

mieszkańców danego sołectwa. O tym, co w danym roku 

zostanie zrealizowane z funduszu, decydują sami 

mieszkańcy. • 
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INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH KANDYDATACH  NA RADNYCH DO RADY GMINY NĘDZA 

 

      Z URZĘDU                                                                               Gazeta Samorządowa Gminy Nędza nr 10/2014  

Numer 
okręgu Granice okręgu KWW Franka Marcola KWW Anny Iskały 
1. SOŁECTWO BABICE ulice:   ADAMOWICKA, POLNA, PRZYRWY, 

SZKOLNA, WIEJSKA, WYROBISKOWA, WYZWOLENIA. Sabina PENDZICH Alicja KOWOL 
2. SOŁECTWO  BABICE   ulice:  ARKI BOŻKA, DRZEWNA, JANA 

MATEJKI, LEŚNA, PIASKOWA, POWSTAŃCÓW, RUDZKA,  
RYBACKA. 

Marek CYRAN Jan FLUT 

3.  SOŁECTWO GÓRKI ŚLĄSKIE   ulice:  JASNA,  OFIAR 
OŚWIĘCIMSKICH, RUDZKA. Ewa POSTAWKA 

Justyna BONK- 
MOZGAWA 

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

Marcin KULPA Jan FRANCUS 

5.  SOŁECTWO CIECHOWICE 
Marian GZUK 

Sebastian 
WALLACH 

6.  SOŁECTWO SZYMOCICE 

Grzegorz Marcin 
SPYRA 

Karol KALEMBA 

7.  SOŁECTWO ZAWADA KSIĄŻĘCA  ulice:  LEŚNA, RACIBORSKA, 
WESOŁA. 

Norbert GZUK Monika PIETRASZ 

8.  SOŁECTWO ZAWADA KSIĄŻĘCA  ulice:  BETONOWA, BOCZNA, 
BRZEGOWA, CICHA, CIECHOWICKA , DZWONKOWA, 
KOSZYKOWA, KRÓTKA, ŁĄKOWA, ŁUKOWA, OKRĘŻNA, 
OLIMPIJSKA, POLNA, POŁUDNIOWA, STAWOWA, SZKOLNA, 
WITA STWOSZA. 

Julian 
SKWIERCZYŃSKI 

Gizela BARON- 
BRZOSKA 

9.  SOŁECTWO ŁĘG      
OSADA ORZESZKÓW 

Krystian KRÓTKI Joanna PORWOŁ 

10.  SOŁECTWO NĘDZA  ulice:  JANA III SOBIESKIEGO, JANA PAWŁA 
II, POMIAROWA,  SPORTOWA.  
 

KWW Franka 
Marcola 

KWW Renaty 
Bienia 

KWW Anny 
Iskały 

Józef 
GRZESIK 

Renata 
BIENIA 

Gizela 
MARONDEL 

11.  SOŁECTWO NĘDZA  ulice:  AKACJOWA, BOCZNA, GLIWICKA, 
HENRYKA SIENKIEWICZA, JULIANA TUWIMA,  LETNISKOWA, 
LNIANA,  ŁAKOWA, POLNA, RZECZNA, SKOŚNA, SOSNOWA,  
STAWOWA, TOPOLOWA, WĄSKA,  ZŁOCISTA, ŻRÓDLANA. 

Iwona GAWLIK Brunon BLUSZCZ 

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

Renata ZACZYK Gerard PRZYBYŁA 

13.  SOŁECTWO NĘDZA  ulice:  1 MAJA, ADAMA MICKIEWICZA,  
BRZOZOWA, POCZTOWA, SPÓŁDZIELCZA, STRAŻACKA, 
TRAWNIKI, ZACISZNA. 

 

Katarzyna PASZEK Piotr KUDLA 

14.  SOŁECTWO NĘDZA  ulice: BOROWIEC, JABŁONIOWA, 
KOŚCIELNA, KWIATOWA, LIPOWA, MIKOŁAJA KOPERNIKA,  
NOWA,   OGRODOWA,  SADOWA, SŁONECZNA, USTRONNA, 
WIŚNIOWA, ZAMKNIĘTA, ZIELONA, 

Barbara JURECZKO Krystian OKRĘT 

15.  SOŁECTWO NĘDZA  ulice: DRZYMAŁY, GÓRNICZA, KOLEJOWA, 
LECZNICZA, LEŚNA, MODRZEWIOWA,  MYŚLIWSKA, PIASKOWA, 
ROGOL, ROLNICZA, RZEMIEŚLNICZA, WIEJSKA.        

Waldemar 
WIESNER 

 
Beata WIDERA 
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PODSUMOWANIE PRACY RADY GMINY MIJAJĄCEJ KADENCJI 

 

Henryk Postawka, Gerard Przybyła, Gizela Marondel, 

Grzegorz Swoboda, Krystian Okręt); 

• KWW RAZEM DLA GMINY NĘDZA – 4 radnych  

(Renata Bienia, Rafał Lincner, Roman Marcol, Krystian 

Placzek); 

• KWW Juliana SKWIERCZYŃSKIEGO – 1 radny 

(Julian Skwierczyński). 

   Pierwsza sesja Rady Gminy Nędza została zwołana 29 

listopada 2010 r. W jej trakcie radni złożyli ślubowanie. 

Wybrano także przewodniczącego rady Gerarda 

Przybyłę i wiceprzewodniczącego Krystiana Okręta  

    Z dniem 26 września 2011 r. radny Roman Marcol 

złożył rezygnację ze swojej funkcji, co radni przyjęli 

uchwałą z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie 

wygaśnięcia mandatu radnego. Wybory uzupełniające w 

okręgu wyborczym nr 5 odbyły się 11 marca 2012 r. 

Zarejestrowano jeden komitet wyborczy, który zgłosił 

kandydatkę Beatę Patrycję Widerę. Na podstawie 

art.188 Ordynacji wyborczej głosowania nie 

przeprowadzono, a za wybraną uznano zarejestrowaną 

kandydatkę z listy nr 1 KWW BEATA WIDERA – 

Beatę Widerę. 

    Rada Gminy Nędza obradowała na 56 sesjach (do 

dnia 23 września 2014 r.) w tym na  9 sesjach 

nadzwyczajnych zwołanych na wniosek wójta. • 

• Wybory do Rady Gminy Nędza i wybory Wójta 

Gminy Nędza odbyły się 21 listopada 2010 roku.  

Uprawnionych do głosowania było 5966 wyborców; w 

wyborach wzięło udział 2869 wyborców. 

Do rady gminy 9 komitetów wyborczych zgłosiło łącznie 

42 kandydatów. Wybrano radnych z następujących 

komitetów wyborczych: 

• KWW ANNY ISKAŁY – 10 radnych (Jan Flut, Alicja 

Kowol, Marian Gzuk, Jan Francus, Karol Kalemba,  
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KADENCJA DOBIEGA KOŃCA – ROZMOWA Z PRZEWODNICZĄCYM RADY GMINY GERARDEM PRZYBYŁĄ 
• Redakcja: Jaka, w Pana odczuciu, była mijająca kadencja? 

Gerard Przybyła: Myślę, że była to dobra kadencja dla naszej  
Gminy. Podjęliśmy  wiele bardzo ważnych uchwał, nasza Gmina 
ciągle się rozwija, rozpoczęliśmy budowę kanalizacji,  
zrealizowaliśmy wiele inwestycji. Udało się, raczej  
bezproblemowo,  przejść „rewolucję śmieciową”, co nie 
wszystkim się powiodło. Zreorganizowaliśmy  oświatę gminną, 
czym grupa radnych pokazała, że nie boi się podejmowania 
trudnych i niepopularnych decyzji. Nie przeliczaliśmy tego na 
głosy wyborcze. Niestety niektórzy radni zapominali jaka jest 
idea służby radnego i uprawiali najzwyklejszą „prywatę”. Należy 
także zauważyć, że czasami bywało burzliwie, szkoda tylko, że 
osoby wywołujące te burze nie robiły tego dla dobra Gminy, 
tylko dla autopromocji, co szkodziło wizerunkowi Gminy.    
• Redakcja: Czy najważniejsze plany, z którymi wchodził Pan 

do rady cztery lata temu, udało się zrealizować?  
Gerard Przybyła: Gdyby wrócić do wydania „Gazety 
Samorządowej” z grudnia 2010 r., gdzie było pytanie o plany na 
rozpoczynającą się kadencję, to mogę uznać, że założenia udało 
się zrealizować. Został oddany  do użytku „Orlik”, 
rozpoczęliśmy budowę kanalizacji, zostało wykonanych kilka 
ważnych odcinków chodników na terenie całej gminy. I co 
najważniejsze, udało się sprowadzić do Nędzy inwestorów na 
tereny przemysłowe. Z doświadczeń już dwóch kadencji, wiem, 
że mając wokół siebie radnych, którym zależy na rozwoju gminy 
oraz wójta, który potrafi słuchać i jest otwarty na propozycje, 
można zdziałać naprawdę wiele.  

 

• Redakcja: Jakie momenty i decyzje uznałby Pan za 

najtrudniejsze podczas mijającej kadencji?   
Gerard Przybyła: Bez wątpienia najtrudniejszym wyzwaniem 
była reorganizacja gminnej oświaty. Były to decyzje bardzo 
trudne i mam pełną świadomość, że niepopularne. Ale dzisiaj 
możemy powiedzieć, że mamy „zdrową” oświatę, a co 
najważniejsze - nie zostało pokrzywdzone żadne dziecko. Za 
trudne, a raczej smutne z mijającej kadencji, można uznać 
ciągłe próby jednego z radnych przedstawiania naszej gminy 
w złym świetle, nieustanne i bezpodstawne szukanie sensacji, 
nagminne obrażanie wójta i innych radnych. Nie potrafię 
zrozumieć, jak można opluwać miejsce, w którym się mieszka. 
Ja jestem emocjonalnie bardzo związany z Nędzą, dlatego 
trudno było mi przejść obok tego obojętnie.    
• Redakcja: Czym jest dla Pana sprawowanie funkcji 

radnego?  
Gerard Przybyła: Radny pełni służbę czyli powinien służyć 
lokalnej społeczności. Ma obowiązek stać na straży budżetu 
Gminy, powinien dbać o komfort życia mieszkańców, o to by 
gmina była przyjazna dla przedsiębiorców, którzy tworzą 
miejsca pracy. Staram się utrzymywać kontakt z 
mieszkańcami w każdej grupie wiekowej poprzez szkołę, 
sport i współpracę ze stowarzyszeniami, żeby poznać ich 
potrzeby. Uważam, że każdy radny powinien mieć swój 
pomysł na rozwój gminy. Pełnienie tej funkcji było dla mnie 
zaszczytem, zawsze starałem się godnie reprezentować radę 
gminy i mieszkańców, którzy mnie wybrali. • 
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DZIECI Z GÓREK ŚL. DOSTAŁY KAMIZELKI ODBLASKOWE; BĘDĄ BEZPIECZNIEJSZE 

 

powinno mieć, to kwestia bezpieczeństwa, a najlepszym, 

najbardziej widocznym jest kamizelka - mówiła Wójt 

Gminy Nędza Anna Iskała. 

    O bezpieczeństwie na drodze i nie tylko mówili 

dzieciom policjanci z komisariatu w Kuźni Raciborskiej. 

Szkołę odwiedził też Sznupek - maskotka komendy.   

    - Odblaski realnie zwiększają bezpieczeństwo, bo 

sprawiają, że jest się widocznym na drodze, że kierowca 

może odpowiednio szybko zareagować - mówił mł. asp. 

Radosław Rolka, dzielnicowy Komisariatu Policji w 

Kuźni Raciborskiej. Pieszego, który porusza się po 

zmroku bez odblasku, kierowca może dostrzec z 

odległości zaledwie 20 metrów. Widoczne odblaski 

zwiększają ten dystans do ponad 150 metrów. 

    Wielką atrakcją był dla dzieci pokaz, jaki 

przygotowali strażacy OSP z Nędzy. Uczniowie mogli 

zobaczyć m.in. jak wygląda sprzęt rozcinający karoserię 

samochodu używany w ratownictwie drogowym, gdy 

poszkodowani zostają zakleszczeni w samochodzie. - 

Dzieci od najmłodszych lat powinny być wyposażane w 

wiedzę dotyczącą pożarnictwa, bezpieczeństwa, pomocy 

ludziom - mówił Leszek Pietrasz, prezes Zarządu 

Oddziału Gminnego Związku OSP w Nędzy. 

    - Mieliśmy wiele szczęścia i radości - przyznała 

dojrzale mała Maja z klasy pierwszej w Górkach Śl.  

- Wiele ciekawych rzeczy się dziś dowiedzieliśmy! - 

stwierdził kolega Kevin. - No, na przykład jak 

przechodzić przez jezdnię - dodała szybko Maja. - A 

dzięki tym kamizelkom się nie zgubimy, bo będziemy 

dobrze widoczni! - stwierdziła dziewczynka. - No i 

kierowca może nas szybko zauważyć - dodał Kevin. 

    Kamizelki odblaskowe z herbem Gminy Nędza 

dostaną też pierwszaki ze szkół w Nędzy, Babicach i 

Zawadzie Książęcej. • 

• Policjanci z komisariatu w Kuźni Raciborskiej, 

strażacy OSP z Nędzy oraz wójt gminy Anna Iskała 

spotkali się z pierwszoklasistami z Górek Śl., by 

mówić o bezpieczeństwie na drodze. Dzieci dostały 

kamizelki odblaskowe ufundowane przez Gminę. 

- Takie akcje są nie tyle fajne, co po prostu niezwykle 

potrzebne - stwierdziła dyrektor Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Górkach Śląskich, Jolanta Kupczyk. 

    Od niedawna obowiązują znowelizowane przepisy 

ruchu drogowego, które nakładają na wszystkich 

pieszych, którzy po zmroku poruszają się w terenie 

niezabudowanym, obowiązek używania odblasków.     

    Wyposażanie uczniów w kamizelki odblaskowe nie 

jest w gminie Nędza pomysłem nowym. - W 

poprzednich latach trafiły one do uczniów klas 

starszych, w tym roku postanowiliśmy nimi obdarować 

pierwszoklasistów. Każde dziecko taki element  

 

UKS „ZRYW” Z NĘDZY DBA  
O ROZWÓJ UCZNIÓW 

Koszty przejazdu pokrywane przez UKS "Zryw" w 

większości pochodzą z przekazanego 1 proc. podatku. 

Status organizacji pożytku publicznego poprzez wpis do 

Krajowego Rejestru Sadowego (nr KRS: 0000462552) 

UKS uzyskał w maju 2013 roku. - Czyli każda osoba 

przy rozliczaniu się z fiskusem może klubowi przekazać 

1 procent swojego podatku. Te pieniądze pomagają w 

realizacji konkretnych celów – dodaje Grzegorz 

Swoboda. Uzyskane pieniądze pozwalają na m.in. zakup 

sprzętu sportowego, organizację wyjazdów na basen czy 

lodowisko. 

    - Sport trzyma z dala od problemów - zdają sobie 

sprawę uczniowie. UKS "Zryw" wspiera rozwój 

sportowy młodzieży od kilku lat. - Sport to zdrowie i to 

nie tylko fizyczne! Zajęcia pozalekcyjne w „Zrywie” nie 

tylko promują aktywny styl życia, ale mają przecież też 

charakter profilaktyczny. Pokazują młodym ludziom, że 

warto wstać z kanapy i zrobić coś dla siebie – mówi 

Grzegorz Swoboda. • 

• Uczniowski Klub Sportowy "Zryw" przy Zespole 

Szkolno-Gimnazjalnym w Nędzy rozpoczął wyjazdy 

do parku wodnego H2O w Raciborzu. Wyjazdy 

odbywają się w środy po zajęciach szkolnych i 

jednorazowo bierze w nich udział ponad 40 osób. 

Koszty przejazdu pokrywa UKS "Zryw", a młodzież 

opłaca sobie ulgowy bilet wstępu (grupowy). Wyjazdy 

dla młodzieży organizują: Sylwester Bobrzik, Elwira 

Krętosz i Maria Czerwińska z ZSG. 

    - Wyjazdy cieszą się bardzo dużym 

zainteresowaniem, a chętnych jest o wiele więcej niż 

wolnych miejsc. Dlatego też od nowego roku będziemy 

tworzyli nową grupę, tak aby każdy chętny mógł 

skorzystać z atrakcji wodnych raciborskiego aquaparku 

- mówi Sylwester Bobrzik, nauczyciel szkoły w Nędzy. 
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MŁODZI NIEMCY ODWIEDZILI SWOICH KOLEGÓW W NĘDZY 

 

- Z niecierpliwością czekaliśmy na rewizytę uczniów 

niemieckich - mówi Aleksandra Nieć, nauczycielka 

języka niemieckiego w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym 

w Nędzy. - Do odwiedzin przygotowywaliśmy się już 

od jakiegoś czasu. Nauczyciele wspólnie z uczniami i 

rodzicami przygotowali szczegółowy plan 

wymiany.  Główną atrakcją w tym roku była wycieczka 

do Krakowa i Wieliczki. Oprócz tego uczniowie mieli 

okazję poznać naszą szkołę, urząd gminy, region i wielu 

ciekawych ludzi - wylicza koordynatorka wymiany. 

    Wymiana młodzieży to coś o wiele więcej niż zwykła 

wycieczka klasowa. Owszem, młodzież przy okazji 

dużo zwiedza, ale podstawą wymiany szkolnej jest 

spotkanie, zderzenie kultur, języków, obyczajów.  

- Wiem, że podczas tych wymian młodzież nie tylko 

szlifuje język i poszerza horyzonty. Wiem, że zawiązuje 

przyjaźnie, że się odwiedza po zakończeniu wymiany. 

To bardzo cenne - podkreśla Aleksandra Nieć.  

    Do wymiany typowani są uczniowie, którzy znają 

język przynajmniej w stopniu komunikatywnym. - Na 

naszym terenie z podstawami języka niemieckiego 

dzieci już przychodzą do szkoły. Znają go z telewizji 

czy domu, w którym często rodzice, dziadkowie mówią 

po niemiecku bardzo dobrze - wyjaśnia nauczycielka.  

Wyjazdy młodzieży z Nędzy możliwe są dzięki 

wsparciu Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży, ale 

także Gminy Nędza, firmy „Mieszko” oraz 

zaangażowaniu rodziców. 

    Wymiany realizowane są także ze szkołą z Czech, z 

Velkich Hostic - to także gmina partnerska gminy 

Nędza. - Ponieważ mamy do siebie blisko, odwiedzamy 

się nie tylko przy okazji uczniowskich wymian, ale też 

różnego rodzaju uroczystości, świąt, rocznic - mówi 

Maria Czerwińska, dyrektor ZSG w Nędzy.  • 

• W tego typu międzynarodowych wymianach nie 

chodzi tylko o to, że można zobaczyć jak 

funkcjonuje szkoła zagranicą, zwiedzić okolicę, 

przyjrzeć się różnicom. Takie wymiany często 

sprzyjają zawieraniu przyjaźni. I tak też jest w 

przypadku uczniów szkoły w Nędzy i partnerskiej 

Lutherschule w Zella-Mehlis w Niemczech. 

Wymiany młodzieży między szkołami w Nędzy i w 

Zella-Mehlis realizowane są już od paru lat w ramach 

projektu współfinansowanego przez Polsko-Niemiecką 

Wymianę Młodzieży.  

    W kwietniu tego roku grupa uczniów ZSG w Nędzy 

w składzie:  Wiktoria Achtelik, Natalia Grycman, 

Danika Widera, Dominik Kaczmarczyk, Marek 

Pielczyk, Elżbieta Galli, Karolina Koletzko, Wiktoria 

Herzig, Agata Procek, Bartosz Foksowicz, Michaela 

Niemiec i Aleksander Walenko, zwiedziła piękną 

Turyngię.  
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„SUPER OGRÓD” W BIBLIOTECE Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy zaprasza na 

wystawę plakatów z projektów „SUPER OGRÓD” i 

Międzynarodowego Festiwalu Filmowego „ARS 

INDEPENDENT”.  

    Wystawę, której właścicielem jest Instytucja Kultury 

Katowice - Miasto Ogrodów, będzie można oglądać 

przez cały listopad. Instytucja powstała w efekcie startu 

Katowic w wyścigu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury.  

    Wystawa, którą będzie można zobaczyć w bibliotece 

w Nędzy, prezentuje 12 plansz z najlepszymi plakatami 

promującymi wydarzenia organizowane pod szyldem 

Biura ESK Katowice 2016 oraz Instytucji Kultury 

Katowice Miasto Ogrodów. 

    Wstęp na wystawę oczywiście wolny. • 
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TEATR WYSTĄPIŁ DLA DZIECI W GCK W NĘDZY 

 

ciekawi". - Najciekawsze w teatrze jest to, że pan, 

który wychodzi na scenę to zupełnie inny ktoś niż 

normalnie - stwierdziły dziewczynki. 

    Ludmiła Jędrecka, wychowawczyni w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym w Górkach Śląskich, cieszy 

się, że dzieci mają okazję brać udział w wydarzeniach 

kulturalnych właśnie we własnej gminie. - To bardzo 

cenne. Dzieci mają kontakt z aktorem, z żywym 

słowem, z kulturą - mówiła Ludmiła Jędrecka. 

    Wszystkie dzieci z gminy Nędza mogły zobaczyć 

adaptację teatralną opowieści "Lampa Alladyna" w 

wykonaniu Studia Małych Form Teatralnych z 

Trzebini. Wstęp był wolny, a na sztukę zaprosiło 

Gminne Centrum Kultury. - To nie jest zwykły teatr. 

Główną misją, która mu przyświeca, jest szeroko 

rozumiana edukacja teatralna, która ma na celu 

kształtowanie świadomości młodych odbiorców. Każde 

przedstawienie niesie czytelny dla dzieci morał - 

mówiła Joanna Dwornik, dyrektor GCK w Nędzy. 

    „Lampa Alladyna” to adaptacja jednej z opowieści 

Szeherezady. Dzieci miały okazję wziąć czynny udział 

w spektaklu. Przesłanie baśni to zwrócenie uwagi na 

znaczenie uczciwości, szacunku i odpowiedzialności. 

    - Nasz teatr zajmuje się tworzeniem oraz 

wystawianiem przedstawień teatralnych dla dzieci. 

Występuje w placówkach oświatowych, teatrach i 

domach kultury. Nasi aktorzy wkładają w odgrywane 

role całe serce - wyjaśnił Dawid Sadowski, kierownik 

teatru.  • 

• Ci, którzy zabierają dzieci na spektakle nie mają 

wątpliwości - im wcześniej będą miały styczność z 

kulturą, tym większa szansa, że będą do niej 

wracać także w późniejszym wieku. Gminne 

Centrum Kultury w Nędzy zaprosiło młodych 

widzów na "Lampę Alladyna" w wykonaniu Studia 

Małych Form Teatralnych z Trzebini. 

Do GCK zawitały przedszkolaki z całej gminy. 

Dominika i Kamil z przedszkola w Nędzy są 

przekonani, że "zobaczyć aktora na żywo jest lepiej". 

 - A nie tylko w telewizji! - mówiła Dominika. - A 

poza tym, w teatrze można odpocząć od długiego 

spaceru - stwierdził Kamil. Nadia i Julka z 

przedszkola w Górkach Śląskich na pytanie, dlaczego 

przyjechały na spektakl, odpowiedziały: "Bo nas to  

 

„CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM” W PRZEDSZKOLU W NĘDZY 
•  Przedszkole w Nędzy od kilku lat uczestniczy w 

akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, która ma na 

celu propagowanie edukacji czytelniczej wśród 

dzieci i rodziców, zachęcanie do codziennego, co 

najmniej dwudziestominutowego czytania swoim 

pociechom. 

 

"Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków", a w 

zamian otrzymała Dyplom Przyjaciela Przedszkola oraz 

zaproszenie na kolejne spotkanie – relacjonuje 

wychowawczyni Teresa Augustyn.  

    Do udziału w akcji  głośnego czytania dzieciom  

przedszkole zaprasza chętnych rodziców i gości.  • 

Jedno z haseł kampanii głosi, że czytanie jest 

mądrym sposobem spędzania czasu z dzieckiem i 

najlepszą inwestycją w jego przyszłość. W ramach tej 

akcji przedszkole w Nędzy podejmuje szereg działań.    

    Codziennie w przedszkolu dzieciom czytane są 

bajki. W salach funkcjonują kąciki książek, dla dzieci 

udostępniony jest "Kącik dobrej bajeczki", dzieci 5- i 

6- letnie  uczestniczą w zajęciach bibliotecznych.  W 

akcję codziennego czytania dzieciom w przedszkolu 

chętnie włączają się też rodzice, dziadkowie, personel 

przedszkola oraz zaproszeni goście.  

    - Grupa "Myszki" i "Biedronki" gościła u siebie 

wójt Annę Iskałę, która z wielką ochotą i 

zaangażowaniem przyłączyła się do prowadzonej w 

przedszkolu akcji. Przeczytała dzieciom bajkę  
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POŻEGNANIE LATA Z KOBIETAMI AKTYWNYMI 

 

Stowarzyszenie organizuje co roku już od czterech lat, 

ale w tym roku po raz pierwszy paniom zależało, by 

impreza miała wymiar integracyjny.   - Pomyśleliśmy, 

że warto zaprosić wszystkich. Troski i ciepła potrzebują 

oczywiście dzieci, ale zauważenia i zainteresowania 

potrzebują też ich rodzice - mówiła pani Adelajda. 

    Pan Walter z Nędzy z głęboko upośledzonym synem 

zajmuje się sam. - To praca przez całą dobę, ale jakoś 

trzeba sobie radzić - w głosie pana Waltra nie ma ani 

odrobiny żalu czy zmęczenia. - Takie spotkania to 

czysta radość. Syn jest taki szczęśliwy - mówił. 

    - Nie ma lepszego pomysłu na spędzenie wolnego 

popołudnia, jak pobycie razem - mówiła wójt Anna 

Iskała. - Panie ze stowarzyszenia jak zwykle stanęły na 

wysokości zadania! - chwaliła organizację. Z kolei 

wicestarosta Andrzej Chroboczek zachęcał do 

odwiedzenia stoiska Środowiskowego Domu 

Samopomocy, które wystawiało się podczas imprezy. 

    Organizatorzy obiecali czas spędzony w serdecznym 

gronie, z poczęstunkiem i ciekawym programem 

rozrywkowym. I tak też było. Dla gości wystąpiły dzieci 

z ZSG w Nędzy, mażoretki z zespołu „Arabeska”, a 

znany prezenter Piotr  Scholz zaprosił na koncert 

Brygidy i Roberta Łukowskich. Imprezę poprowadził 

sołtys Szymocic, błyskotliwy konferansjer, Karol 

Kalemba. Na koniec zaproszono na tańce. • 

•  Był poczęstunek i kawa, świetna rozrywka, ale 

przede wszystkim serdeczne towarzystwo. 

Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych zorganizowało 

imprezę głównie z myślą o dzieciach 

niepełnosprawnych i ich rodzinach, ale tak naprawdę 

dla wszystkich mieszkańców. 

- Zależało nam, by mieszkańcy spróbowali zwrócić 

uwagę na problemy osób niepełnosprawnych, na 

codzienność ich rodzin. To ma być taka impreza, gdzie 

człowiek spotka się z człowiekiem - mówiła Adelajda 

Lepiarczyk ze Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych i ich 

Rodzin.  

 

W NĘDZY POWOŁANO  
UNIWERSYTET III WIEKU  

 

• Już kilkudziesięciu seniorów zgłosiło swoją chęć 

wzięcia udziału w zajęciach uniwersytetu III wieku, 

jaki powoli rozkręca się w gminie Nędza. Ma działać 

jako filia raciborskiej uczelni dla seniorów. - 

Chcemy rozruszać nasze umysły! - śmieje się 

Eleonora Czekała z koła emerytów z Nędzy. 

O tym, że Nędza ma bardzo aktywnych seniorów, 

wiadomo nie od dziś. To tu prężnie działa koło 

emerytów i rencistów oraz Stowarzyszenie Kobiet 

Aktywnych, które skupia przede wszystkim panie z 

dojrzalszym wieku. Jesienią, po wyborach 

samorządowych, swoją działalność ma też rozpocząć 

Gminna Rada Seniorów.  

    O powołaniu Uniwersytetu III Wieku seniorzy z 

Nędzy myśleli już od dawna. Do pomysłu zapalił ich 

Adam Grzybowski, słuchacz uniwersytetów w 

Raciborzu i Kuźni Raciborskiej. To on na spotkaniach 

opowiadał o organizacjach działających po sąsiedzku i 

zachęcał do utworzenia podobnej także w Nędzy. – Po 

co mamy jeździć poza gminę, skoro możemy mieć taki 

uniwersytet na miejscu - stwierdza przewodnicząca 

nędzańskiego koła emerytów Eleonora Czekała. 

Ci, którzy biorą udział w zajęciach uniwersytetów dla 

seniorów, bardzo je sobie chwalą i zachęcają wszystkich 

do uczestnictwa niezależnie od wieku. Wśród członków 

raciborskiej organizacji są osoby, które ukończyły 80 lat.  

    - Chcemy rozruszać nasze umysły! Mamy w planach 

spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin - mówi 

pani Eleonora. A poza tym w planowaniu zajęć będą 

brane pod uwagę zainteresowania słuchaczy.  

    Zajęcia na uniwersytecie miałyby się odbywać w 

piątki, prawdopodobnie dwa raz w miesiącu, w sali 

pod GCK przy ul. Strażackiej. Przyjść może każdy. •  
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PROGRAM OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI W GMINIE NĘDZA 
• W 2009 r. urząd gminy w Nędzy przeprowadził 

ankiety wśród mieszkańców, dotyczące  

planowanych przedsięwzięć dotyczących 

ograniczania niskiej emisji (wymiana źródła ciepła 

na ekologiczne oraz montaż systemów solarnych). 

 

W tym samym roku  rada gminy przyjęła „Program 

Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Nędza”.  

Bazując na tym dokumencie złożono wniosek do 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Katowicach o dofinansowanie 

zadania polegającego na wymianie źródeł ciepła i 

montażu  kolektorów słonecznych. Całość inwestycji 

szacowano na kwotę ponad 1 mln zł. Jedyną możliwą 

do uzyskania pomocą była pożyczka. Wniosek 

przeszedł pozytywnie całą procedurę weryfikacji w 

WFOŚiGW i dofinansowanie przyznano w 2010 r.  

    Niestety, aby móc zawrzeć umowę z WFOŚiGW ,  

Gmina  musiała spełniać warunki określone w 

przepisach dotyczących finansów publicznych, w 

szczególności w zakresie zaciągania pożyczek przez 

jednostki samorządu terytorialnego. Gmina stanęła 

przed koniecznością dokonania jednoznacznego 

wyboru inwestycji, na którą będzie ubiegać się o 

pożyczkę. Po analizie planowanych inwestycji, 

zdecydowano o realizacji budowy kanalizacji. 

Argumentem przemawiającym za tą decyzją był fakt, że 

kanalizacja obejmie swoim zasięgiem znacznie większą 

liczbę nieruchomości niż zadanie związane z niską 

emisją, więc skorzysta z niej więcej mieszkańców.     

    Gmina na bieżąco monitoruje możliwość uzyskania 

dofinansowania na zadania związane z ograniczaniem 

niskiej emisji i jeżeli stanie się to możliwe, skorzysta z 

dofinansowania inwestycji z przeznaczeniem dla 

mieszkańców - tak jak odbywa się to w przypadku 

inwestycji termomodernizacji budynków użyteczności 

publicznej, na które od lat uzyskuje dofinansowanie. • 

 

RACIBORSKA SIEĆ    
        ŚWIATŁOWODOWA  

W GMINIE NĘDZA 
 

Seniorzy z Nędzy na Wawelu  
Przedstawiciele Koła Emerytów z Nędzy wzięli 
udział w uroczystych obchodach 800. rocznicy 
objęcia przez księcia Mieszka IV Laskonogiego 
tronu dzielnicowego i władzy nad całą Polską oraz 
późniejszej śmierci. Ks. kard. Stanisław Dziwisz 
odprawił w Katedrze Wawelskiej uroczystą Mszę 
św. Świątynia polskich królów wypełniła się po 
brzegi mieszkańcami ziemi raciborskiej. Książę 
Mieszko to twórca księstwa opolsko-raciborskiego, 
który stale rezydował w raciborskim grodzie. W 
uroczystościach wzięli udział m.in. samorządowcy, 
członkowie organizacji społecznych, bracia 
kurkowi z całego Górnego Śląska, młodzież 
szkolna, a także przedstawiciele Uniwersytetu III 
Wieku z Nędzy oraz Koła Emerytów.                                           

                                                              Eleonora Czekała 
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• Z początkiem roku, dzięki zawartemu 

porozumieniu pomiędzy Wójt Gminy Nędza i firmą 

ostrog.NET, ruszy budowa sieci światłowodowej w 

gminie Nędza. 

 

Na początku sieć zostanie rozprowadzona w samej 

Nędzy, a w kolejnym etapie (jeszcze w 2015 roku) 

obejmie swoim zasięgiem sołectwa: Ciechowice, 

Zawadę Książęcą oraz Łęg.  

    Obecnie trwa przygotowywanie dokumentacji 

projektowej do budowy sieci w Górkach Śląskich  

i Szymocicach. Dokładny termin uruchomienia nie jest 

jeszcze znany.  

    Mieszkańcy gminy będą informowani o dostępności 

sieci w specjalnych ulotkach, które będą 

dystrybuowane w momencie wybudowania kolejnego 

odcinka sieci (np. na danej ulicy).  

    Więcej informacji w kolejnym wydaniu „Gazety 

Samorządowej” oraz na stronie www.ostrog.net/ftth. 
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                                                     OBWIESZCZENIE  WÓJTA GMINY NĘDZA 
z dnia 08 października 2014 roku 

w sprawie  numerów i granic stałych obwodów glosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych 
komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. W każdym z lokali obwodowych komisji wyborczych  możliwe jest głosowanie 

korespondencyjne i przez pełnomocnika. 
Na podstawie art.16 § 1 I 2  ustawy z dnia 5 stycznia 2011roku –Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 z późn. zm. ) w związku z Uchwałą Nr XXXII-

252-2013 Rady Gminy Nędza z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie podziału Gminy Nędza na stałe obwody głosowania  ( Dziennik Urzędowy 
Województwa Śląskiego z dnia 1 marca 2013r. poz. 1994 ; zm. Dz. Urz. Woj. Śl. z dn.24.03.2014r. poz. 1885) 

WÓJT GMINY NĘDZA 
podaje do wiadomości wyborców informację o numerach, granicach obwodów oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz 
lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych do przeprowadzenia wyborów do RADY GMINY 

NĘDZA ,RADY POWIATU RACIBORSKIEGO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO oraz wyboru WÓJTA GMINY NĘDZA  zarządzonych   
na dzień 16 LISTOPADA  2014 ROKU 

Numer  
obwodu 

Granice obwodu Siedziba obwodowej 
komisji wyborczej 

 

1. SOŁECTWO BABICE 
OKRĘG NR 1 ulice: ADAMOWICKA, POLNA, PRZYRWY, SZKOLNA, 

WIEJSKA, WYROBISKOWA ,  WYZWOLENIA, 
 

OKRĘG NR 2 ulice: ARKI BOŻKA, DRZEWNA, JANA MATEJKI, LEŚNA, 
PIASKOWA, POWSTAŃCÓW,   RUDZKA,  RYBACKA 

 

SALA GIMNASTYCZNA 
ul. Wiejska  nr 68 

BABICE 

 

2. SOŁECTWO GÓRKI ŚLĄSKIE 
OKRĘG NR 3 ulice:  JASNA,  OFIAR OŚWIĘCIMSKICH, RUDZKA 

 
OKRĘG NR 4 ulice:  ASTRÓW, BASENOWA, BOGUNICKA, 
BRZOZOWA LEŚNA, NAD KOLEJĄ, ,  NOWA , ZA LASEM 

 
SALA GIMNASTYCZNA  

ul. Ofiar Oświęcimskich nr 57 
GÓRKI ŚLĄSKIE 

LOKAL DOSTOSOWANY  
DO POTRZEB WYBORCÓW 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 
3.  OKRĘG NR 5       SOŁECTWO CIECHOWICE 

 
SOŁECTWO ZAWADA KSIĄŻĘCA 

OKRĘG NR 7 ulice: LEŚNA , RACIBORSKA, WESOŁA 
 

OKRĘG NR 8 ulice: BETONOWA, BOCZNA, BRZEGOWA, CICHA, 
CIECHOWICKA DZWONKOWA, KOSZYKOWA, KRÓTKA, ŁĄKOWA, 

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

 
SALA GIMNASTYCZNA  

ul. Szkolna  nr 2 
ZAWADA KSIĄŻĘCA 

LOKAL DOSTOSOWANY  
DO POTRZEB WYBORCÓW 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

4.  SOŁECTWO NĘDZA 
OKRĘG NR 10 ulice: JANA III SOBIESKIEGO, JANA PAWŁA II, 

POMIAROWA , SPORTOWA 
 

OKRĘG NR 11 ulice: AKACJOWA, BOCZNA, GLIWICKA, HENRYKA 
SIENKIEWICZA, JULIANA TUWIMA,  LETNISKOWA, LNIANA, ŁĄKOWA, 
POLNA,  RZECZNA, SKOŚNA, SOSNOWA, STAWOWA, TOPOLOWA, 

WĄSKA,  ZŁOCISTA, ŻRÓDLANA 

SALA przy GOSiR 
ul. Sportowa  nr 10 

NĘDZA 

LOKAL DOSTOSOWANY  
DO POTRZEB WYBORCÓW 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

5.  SOŁECTWO NĘDZA 
OKRĘG NR 12 ulice: GOŁĘBIA, JESIONOWA, KRÓTKA, NAD SUMINĄ , 

OSIEDLOWA, PROSTA, STANISŁAWA KONARSKIEGO, ŻWIROWA, 
 

OKRĘG NR 13 ulice: 1 MAJA, ADAMA MICKIEWICZA,  BRZOZOWA, , 
POCZTOWA, SPÓŁDZIELCZA, STRAŻACKA, TRAWNIKI,  ZACISZNA 

SALA przy OSP 
ul. Strażacka nr 2 

NĘDZA 

 

LOKAL DOSTOSOWANY  
DO POTRZEB WYBORCÓW 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

6.  

 
OKRĘG NR 6          SOŁECTWO SZYMOCICE 

STRAŻNICA OSP 
ul. Gliwicka nr 22 

SZYMOCICE 

LOKAL DOSTOSOWANY  
DO POTRZEB WYBORCÓW 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 
7. SOŁECTWO NĘDZA 

OKRĘG NR 14 ulice: BOROWIEC, JABŁONIOWA, KOŚCIELNA, 
KWIATOWA, LIPOWA, MIKOŁAJA KOPERNIKA,  NOWA, OGRODOWA,  

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

 
OKRĘG NR 15 ulice: DRZYMAŁY, GÓRNICZA, KOLEJOWA, 

LECZNICZA, LEŚNA , MODRZEWIOWA, MYŚLIWSKA, PIASKOWA, 
ROGOL, ROLNICZA, RZEMIEŚLNICZA, WIEJSKA 

SALA 
przy Zespole  

Szkolno-Gimnazjalnym 
ul. Leśna nr 2 

NĘDZA 

 

8.  
OKRĘG NR 9        SOŁECTWO ŁĘG    
                               OSADA ORZESZKÓW 

PRZEDSZKOLE 
ul. Wyzwolenia nr 8 

ŁĘG 

 

Głosowanie odbywa się w lokalu obwodowej komisji wyborczej w dniu 16 listopada 2014 roku (niedziela) bez przerwy od godz. od 7
00

 do 21
00

 

                                                           WÓJT GMINY ANNA ISKAŁA 


