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RADNI I WÓJT JUŻ PO ŚLUBOWANIU 
• Podczas pierwszej sesji rady gminy nowej kadencji 

radni, a także wójt złożyli uroczyste ślubowanie. 

Wybrano także przewodniczącego oraz 

wiceprzewodniczącego rady. 

- Jestem dumny, że radni obdarzyli mnie zaufaniem na 

kolejne cztery lata - mówił przewodniczący Przybyła.  

    Zaświadczenie o wyborze otrzymała także wójt gminy 

Anna Iskała oraz złożyła ślubowanie.    

     Podczas pierwszej sesji radni wybrali także 

wiceprzewodniczącego rady gminy. Przewagą głosów 10 

do 5 funkcję, tak jak w poprzedniej kadencji, sprawować 

będzie Krystian Okręt. Drugim zgłoszonym kandydatem 

był Norbert Gzuk. • 

Alicja Kowol, Jan Flut, Justyna Bonk-Mozgawa, Jan 

Francus, Marian Gzuk, Norbert Gzuk, Julian 

Skwierczyński, Krystian Krótki, Gizela Marondel, 

Brunon Bluszcz, Gerard Przybyła, Piotr Kudla, Krystian 

Okręt, Waldemar Wiesner, Karol Kalemba - oto skład 

Rady Gminy Nędza nowej kadencji 2014-2018.  10 z 15 

nowo wybranych radnych weszło do rady z KWW Anny 

Iskały, 5 - z KWW Franka Marcola. 

    Wybrani w wyborach samorządowych radni Gminy 

Nędza 27 listopada spotkali się na pierwszej sesji. 

Odebrali zaświadczenia o wyborze na radnego, złożyli 

także uroczyste ślubowanie.    

    Radni w głosowaniu tajnym wybrali 

przewodniczącego rady. Zgłoszono dwóch kandydatów: 

dotychczasowego przewodniczącego Gerarda Przybyłę 

oraz Waldemara Wiesnera. Z wynikiem głosowania 

10:5 Gerard Przybyła utrzymał funkcję z poprzedniej 

kadencji. 

 

RADA USTALIŁA SKŁAD KOMISJI Funkcję przewodniczącej komisji objęła Gizela Marondel. 

    Podjęto także uchwałę w sprawie wysokości diet 

przysługujących radnym. Ich wysokość pozostała bez 

zmian: przewodniczący rady gminy - 1180,00 zł, 

wiceprzewodniczący rady gminy - 530,00 zł, 

przewodniczący komisji rewizyjnej - 640,00 zł, członek 

komisji rewizyjnej - 480,00 zł, przewodniczący komisji 

stałej - 530,00 zł, członek komisji stałej - 430,00 zł, radny 

niebędący członkiem żadnej komisji - 160,00 zł. 

    Radnemu spełniającemu warunki do uzyskania więcej 

niż jednej diety przysługuje jedna - wyższa. 

    Podjęto także uchwałę w sprawie ustalenia wysokości 

wynagrodzenia Wójta Gminy Nędza. - Jest prośba pani 

wójt, by wynagrodzenia nie podwyższać - poinformował 

radnych przewodniczący Gerard Przybyła. Ustalono 

miesięczne wynagrodzenie w następującej wysokości (bez 

zmian, w wysokości jaką ustalono jeszcze w 2010 roku): 

wynagrodzenie zasadnicze - 5 500,00 zł, dodatek 

funkcyjny - 1 500,00 zł, dodatek specjalny - 30 proc. 

łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 

funkcyjnego - 2 100,00 zł, dodatek za wieloletnią pracę - 

20 proc. wynagrodzenia zasadniczego – 1 100,00 zł. 

Razem - 10 200,00 zł brutto. • 

• Podczas drugiej sesji Rady Gminy Nędza nowej 

kadencji radni m.in. ustalili skład komisji stałych 

oraz wysokość diet przysługujących radnym. 

W głosowaniu jawnym rada gminy uchwaliła skład 

komisji rewizyjnej. Przewodniczącym został Jan 

Francus. Powołano również dwóch członków komisji: 

Karola Kalembę i Brunona Bluszcza. 

    Radni ustalili skład komisji finansów i rozwoju 

gospodarczego: Marian Gzuk, Norbert Gzuk, Julian 

Skwierczyński, Krystian Krótki, Waldemar Wiesner, Jan 

Francus, Piotr Kudla, Justyna Bonk-Mozgawa, Gerard 

Przybyła, Gizela Marondel. Funkcję przewodniczącej 

powierzono Alicji Kowol. 

    W skład komisji spraw społecznych i bezpieczeństwa 

weszli: Jan Flut, Brunon Bluszcz, Marian Gzuk,  Julian 

Skwierczyński, Piotr Kudla. Funkcję przewodniczącego 

komisji objął Karol Kalemba. 

    Radni ustalili skład komisji oświaty, kultury i sportu: 

Alicja Kowol, Krystian Krótki, Norbert Gzuk, Krystian 

Okręt, Justyna Bonk-Mozgawa, Waldemar Wiesner. 
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MŁODZIEŻ Z GMINY NĘDZA CORAZ CHĘTNIEJ WYBIERA KSZTAŁCENIE ZAWODOWE 
• Do Urzędu Gminy w Nędzy w tym roku spłynęła 

rekordowa liczba wniosków pracodawców starających 

się o dofinansowanie kosztów kształcenia 

młodocianych pracowników. - Jeszcze kilka lat temu 

wniosków było zaledwie kilka w skali całego roku, a w 

2014 roku wpłynęło ich do nas aż 18 - informuje Edyta 

Szajt z urzędu gminy. 

Na dofinansowanie jakiej wysokości pracodawca może 

liczyć? W przypadku nauki zawodu przy okresie 

kształcenia wynoszącym 36 miesięcy - pracodawca może 

otrzymać dofinansowanie w wysokości do 8 081,00 zł 

(jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, 

kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości 

proporcjonalnej do okresu kształcenia). 

    Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia 

młodocianego pracownika składa się w terminie 3 

miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika 

nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania 

określonej pracy. 

    Okazuje się, że już od kilku lat młodzi mieszkańcy 

gminy Nędza, po ukończeniu gimnazjum, o wiele częściej 

wybierają dalsze kształcenie w technikach i szkołach 

zawodowych. Znacznie mniejsza grupa decyduje się pójść 

do liceum. - Bardzo nas to cieszy, bo odpowiada  

obecnym trendom na rynku pracy. Młodzi zaczęli 

zauważać, że fach w ręku to jest to, czego szukają dziś 

pracodawcy, a dobre technikum daje i zawód, i możliwość 

dalszego kształcenia - mówi Edyta Szajt. - Niestety, 

najwięcej bezrobotnych ma wykształcenie wyższe lub 

średnie ogólnokształcące. A nam zależy, by mieszkańcy 

naszej gminy mieli jak największe szanse na obecnym 

rynku pracy - dodaje. • 

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z 

młodocianymi pracownikami w celu przygotowania 

zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu i zdaniu 

przez niego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie 

dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych 

pracowników. Wniosek o jego przyznanie powinni złożyć 

w urzędzie gminy, na terenie której pracownik mieszka. 

Kim jest pracownik młodociany? Młodociany to osoba, 

która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18.  

    Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych 

pracowników jest finansowane ze środków Funduszu 

Pracy. Gmina pośredniczy w przekazaniu tych środków 

pracodawcy. 

    - W tym roku do urzędu wpłynęły wnioski 

pracodawców kształcących naszych mieszkańców 

głównie w takich zawodach jak blacharz samochodowy, 

fryzjer, malarz, tynkarz, zbrojarz, cieśla, mechanik 

samochodowy - wymienia Edyta Szajt. 

 

TRWA REMONT PRZEJAZDU W NĘDZY - Trudno komentować sposób załatwiania sprawy. Nikt 

wcześniej z urzędem gminy się nie konsultował, nikt nas 

nie informował. Przedstawiciele kolei i firmy 

wykonawczej pojawili się w urzędzie na dzień przed 

rozpoczęciem remontu i to po mojej interwencji - mówi 

wójt Anna Iskała. 

    Podczas spotkania w urzędzie gminy przedstawiciele 

wykonawcy tłumaczyli, że wprowadzenie ruchu 

wahadłowego dla samochodów podczas prowadzenia 

remontu jest niemożliwe, ze względu na zbyt zwartą 

zabudowę okolicznych budynków.  

   - Mamy tylko nadzieję, że remont się nie przedłuży 

poza planowany termin - dodaje wójt Nędzy. • 

 

»  Objazd zamkniętego dla ruchu przejazdu:  

Jana Pawła II (droga wojewódzka nr 922) do drogi 

wojewódzkiej nr 919. Drogą wojewódzką nr 919 

przez miejscowości Szymocice, Jankowice do Rud, 

następnie drogą wojewódzką nr 425 do Kuźni 

Raciborskiej.  
 

• Do 23 grudnia do godz. 16.00 trwać ma remont 

przejazdu kolejowego na trasie Nędza-Kuźnia 

Raciborska, przy szkole w Nędzy. Kierowcy muszą 

korzystać z objazdów.  

 

  Z URZĘDU                                                                  Gazeta Samorządowa Gminy Nędza nr 12/2014  



4 | S t r o n a  

 

AKCJA ZIMA 

  

niebezpiecznych: na skrzyżowaniach ulic, na 
podjazdach i zjazdach, na łukach, na chodnikach; 
•     wytypowano miejsca szczególnie niebezpieczne 
w gminie Nędza : skrzyżowanie ulic Jana Pawła II, 
Gliwickiej, Jesionowej w  Nędzy koło byłej roszarni; 
skrzyżowanie ulic Rudzkiej i Arki Bożka w Babicach; 
skrzyżowanie ulic Jana Pawła II i Tuwima w Nędzy; 
skrzyżowanie ulic Jana Pawła II i Borowiec w Nędzy; 
odcinek ulicy Borowiec do  skrzyżowanie z ulicą 
Wiśniową w Nędzy; odcinek ulicy Sienkiewicza 
(zjazd) do ulicy Jana Pawła II w Nędzy; ulica 
Mickiewicza; dojazd do ulicy Jana Pawła II w Nędzy; 
skrzyżowanie ulic Nad Suminą i Sobieskiego w 
Nędzy; skrzyżowanie ulic Sobieskiego i Jesionowej w 
Nędzy; ulica Jesionowa w Nędzy; ulica Kuźnicka w 
Ciechowicach; skrzyżowanie ulic Raciborskiej, 
Szkolnej i Dzwonkowej w Zawadzie Książęcej; 
skrzyżowanie ulic Wita Stwosza i Okrężnej w Łęgu; 
ulica Wita Stwosza na odcinku od ul. Okrężnej do 
sklepu; ul. Rudzka i Leśna w Górkach Śląskich - 
wzniesienia i spadki; ul. Rudzka w Górkach Śląskich – 
spadek jezdni do przejazdu PKP; róg ulicy Wiejskiej z 
Wiejską obok kapliczki w Szymocicach; 
•   przy odśnieżaniu chodników zalęgający śnieg nie 
może być składowany na pas jezdni, a musi być 
wywożony na wskazane składowiska. 

 

 

• Podczas występowania ekstremalnie  
silnych mrozów i intensywnych opadów 
uprasza się mieszkańców o słuchanie 
komunikatów Radia Vanessa i wzajemną 
międzysąsiedzką pomoc lub zwracanie się 
o pomoc do GCZK. 

  

• Wójt Gminy Nędza Zarządzeniem  
nr 0050.363.2014 z dnia 18 listopada 2014 r.  
w sprawie organizacji akcji zimowej dróg 
gminnych, na terenie gminy Nędza w sezonie 
2014/2015  powołał zespół wykonawczy ds. 
prowadzenia akcji zimowej składający się z 
pracowników urzędu oraz sołtysów. 

 

Program  akcji zima obejmuje: 
 
•    okres akcji zimowej przewiduje się od 18 listopada 
2014 roku do dnia 31 marca 2015 roku; 
• koordynację akcją odśnieżania, posypywania 
gołoledzi, hałdowania śniegu i likwidacji skutków zimy 
na terenie sołectw prowadzą sołtysi oraz wyznaczony 
koordynator; 
•  oczyszczanie chodnika ze śniegu i lodu wzdłuż 
terenów stanowiących własność Gminy Nędza oraz 
głównych ścieżek, skwerów i parkingów wykonywać 
będą  pracownicy gospodarczy tut. urzędu; 
•  zimowe utrzymanie jezdni dróg gminnych na 
terenach poszczególnych sołectw gminy Nędza 
prowadzić będą podmioty gospodarcze lub osoby 
fizyczne, którym Gmina zleciła powyższe zadanie . W 
sołectwach: Ciechowice, Łęg , Zawada Ks. i Nędza (ul. 
Trawniki, Towarowa, Spółdzielcza, Brzozowa) 
odśnieżanie prowadzi Mariusz Wolnik, ul. Okrężna, 
45, 47-440 Nędza tel. 606454105. W Babicach i 
pozostałej części Nędzy odśnieżanie prowadzić będzie 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe 
Eryk Ficoń, ul. Raciborska 73, 47-480 Maków, tel. 
32 418 83 16 lub 602637709. Natomiast w sołectwach 
Szymocice i Górki Śląskie odśnieżanie prowadzi „PRO- 
BUD” Tomasz Gawron  , ul. Brzozowa 18, 47-440 
Górki Śląskie, tel.502096572; 
•    w okresie realnych zagrożeń na drogach gminnych 
będzie posypywany piasek w miejscach szczególnie  
 

• Zimowe utrzymywanie w granicach 
nieruchomości i na przyległych chodnikach 
należy do obowiązków właścicieli 
nieruchomości, w rozumieniu ustawy z dnia 13 
września 1996 roku o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach. 
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SZEF POLICJI CZYTAŁ DZIECIOM BAJKI 
 

 

dzieciom czytał o Czerwonym Kapturku, bo to w końcu 

baśń o bezpieczeństwie i prawidłowych zachowaniach - 

mówił komendant Linek. 

    Dzieci przesłanie baśni zrozumiały doskonale. - Nie 

wolno iść inną drogą, bo można spotkać obcych ludzi. A 

oni mogą być bardzo groźni. Więc zawsze trzeba bardzo 

uważać - wyjaśnili Oliwia i Oskar. 

    Specjaliści podkreślają, że codzienne czytanie dziecku 

zaspokaja wszystkie potrzeby emocjonalne dziecka, 

znakomicie wspiera jego rozwój psychiczny, intelektualny 

i społeczny, jest jedną z najskuteczniejszych strategii 

wychowawczych, a przy tym przynosi dziecku ogromną 

radość i pozostawia cudowne wspomnienia. • 

•  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. 

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.    

    - Dzieci uwielbiają, gdy się im czyta! - zapewnia 

Monika Kupczyk, dyrektor Przedszkola w Nędzy. Bajki 

dzieciom w przedszkolu czytane są codziennie. 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 rodzice, dziadkowie, 

personel przedszkola oraz zaproszeni goście. „Królewnę 

Śnieżkę i siedmiu krasnoludków” czytała już dzieciom 

wójt Anna Iskała, a ostatnio zaproszenie placówki 

przyjął komendant Komisariatu Policji w Kuźni 

Raciborskiej Henryk Linek. - Bardzo się cieszę, że będę 

 

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA  
W BABICACH 

PAMIĘTAJĄ O PRAWACH 
DZIECKA 

 

•  25 listopada w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  w 

Babicach dzieci świętowały Dzień Pluszowego Misia. 
• Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka w 

Babicach zorganizowano warsztaty dla dzieci. 

Już od rana w każdej sali misie przyniesione przez 

dzieci wszystkim poprawiały humor. Podczas spotkania  

maluchy wysłuchały historii Święta Pluszowego Misia 

oraz opowiadania o Kubusiu Puchatku, rozwiązywały 

zagadki obrazkowe o znanych misiach, śpiewały 

popularne piosenki o ulubionych misiowych 

przytulankach, recytowały wiersze i wypowiadały się na 

temat swoich miśków.  A znane i lubiane zabawy 

taneczne ze śpiewem takie jak Stary niedźwiedź, Dwa 

malutkie misie połączyły we wspólnej zabawie i dużych, 

i tych najmniejszych. - Po uroczystym odśpiewaniu Sto 

lat maluchy wróciły do swoich zajęć pamiętając o 

największym marzeniu misiów, by wszystkie dzieci 

często je przytulały i nigdy nie rzucały w kąt! – 

relacjonują w placówce. • 

Celem warsztatów było wyjaśnienie jakim dokumentem 

jest Konwencja Praw Dziecka i co zawiera, kim jest 

Rzecznik Praw Dziecka oraz przypomnienie różnych praw 

dzieci i wyjaśnienie w jaki sposób z nich korzystać. Były 

też wspólne zabawy ruchowe i edukacyjne.  

    - Dzieci ubrały się według wcześniej ustalonych 

kolorów, w ten sposób rozpoznawaliśmy konkretne 

prawa: kolor różowy – mam prawo do życia, niebieski – 

mam prawo do nauki, biały – prawo do opieki lekarskiej, 

zielony – prawo do prywatności, biało-czerwony – prawo 

do imienia i narodowości, różnokolorowy – prawo do 

radości, kwiatki – prawo do życia bez przemocy, kratka – 

prawo do wyrażania emocji. Nauczyły się także 

rymowanki i wykonały prace plastyczne – opowiadają w 

ZSP. • 
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O BEZPIECZEŃSTWIE DROGOWYM  
W SZKOLE W NĘDZY 

  

dzieci są dziś bardzo rozważne i nawet jeśli już dochodzi 

do wypadku z ich udziałem, to raczej z winy innych 

uczestników ruchu - zaznaczył Grzegorz Mederski. 

    Szkoła w Nędzy regularnie angażuje dzieci w różnego 

rodzaju akcje i wydarzenia, które mają utrwalać 

informacje dotyczące bezpiecznego poruszania się po 

drodze. Przez cały rok szkolny realizowany jest program 

edukacyjny "Droga i ja", który uczy zasad bezpieczeństwa 

w ruchu drogowym oraz promuje ekologiczne formy 

transportu. Uczniowie pierwszych klas dodatkowo biorą 

udział w programie "Bezpieczny Puchatek".  

    Dzieci wyposażane są również w odblaski. Niedawno 

pierwszaki dostały ufundowane przez Gminę kamizelki 

odblaskowe. Od września wprowadzono nowy przepis, 

który mówi o obowiązku noszenia odblasków po 

zmierzchu poza terenem zabudowanym. • 

•  - To niezwykle ważne spotkania, bo dzieci uczą się 

podstawowych zasad obowiązujących w ruchu 

drogowym - podkreślała Agnieszka Grzybowska, 

nauczycielka z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w 

Nędzy, podczas spotkania z policjantami i 

strażakami na temat bezpieczeństwa. 

Mundurowi przypomnieli maluchom o przepisach, o 

obowiązujących znakach drogowych, o obowiązku 

zakładania elementów odblaskowych po zmierzchu, ale 

też np. o numerach alarmowych. - Warto o tym 

powtarzać. Przecież tu chodzi o bezpieczeństwo naszych 

dzieci. Musimy zrobić wszystko, żeby bezpiecznie 

dotarły do szkoły, a potem do domu - mówiła Agnieszka 

Grzybowska. 

    Grzegorz Mederski z Wydziału Ruchu Drogowego 

raciborskiej policji, który opowiadał dzieciom o 

bezpieczeństwie w luźny, humorystyczny sposób, 

przyznał, że tak dobrze zorganizowane spotkania o 

zasadach ruchu drogowego organizowane są tylko w 

szkole w Nędzy. - Bardzo miło jest mi tu zawsze gościć 

- mówił policjant.  

    Przyznaje, że wiedza dzieci na temat bezpieczeństwa 

w komunikacji z roku na rok jest coraz większa. 

Przypomina, że dziecko do 7. roku życia po drodze 

może poruszać się wyłącznie w towarzystwie innej 

osoby, która ukończyła 10 lat. - Ale trzeba przyznać, że 

 

DZIECI Z BABIC DZIĘKOWAŁY 
GÓRNIKOM 

 

•  Najpierw msza św. w kościele i gościna u proboszcza, 

a potem wizyta górników w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Babicach. Dzieci przygotowały 

specjalne występy, a wszystko z myślą o 

przedstawicielach tego trudnego zawodu. 

Uczniów odwiedzili górnicy z KWK Chwałowice: 

Dariusz Chluba, Marcin Kowacze i Dominik Mertas. 

    8-letni Krzyś Swoboda  i 6-letnia Zosia Przybyła są 

pewni, że "praca górnika jest bardzo ciężką pracą”. 

    Dzieci wypytywały górników o ich zawód, a także 

górnicze mundury. Dowiedziały się np. że kolor pióra na 

czapce różni się w zależności od stopnia i wykonywanej 

pracy. Czarnymi przyozdobione są czapki górników, białe 

oznaczają przedstawicieli dozoru górniczego, zielone - 

dyrekcji, czerwone mają muzycy orkiestry. 

    Czego dzieci życzyły górnikom z okazji święta?  

- Bezpiecznej pracy – mówił Krzyś. - Żeby zawsze dużo 

węgla wydobywali i byli mniej zmęczeni - życzyła Zosia.•   
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TŁUMY NA KIERMASZU ŚWIĄTECZNYM W SZKOLE W NĘDZY 
•  W sali gimnastycznej szkoły w Nędzy tłoczno zaczęło 

się robić jeszcze przed rozpoczęciem kiermaszu. - Bo 

boję się, że te cuda znikną w mgnieniu oka! - 

stwierdziła pani Barbara z raciborskich Markowic. 

Coroczny szkolny kiermasz świąteczny w Nędzy to coś 

znacznie więcej niż sprzedaż dekoracji. To wydarzenie, 

które jednoczy społeczność chcącą zrobić coś 

pozytywnego dla szkoły, miejscowości i innych. 

 

do tego można wesprzeć szkołę. 

Wspaniała inicjatywa, ludzie robią 

coś wspólnie, mogą się poznać, 

zintegrować. Świetna rzecz - zachwycała się. 

    Maria Śliwa z rady rodziców, mama dwójki uczniów 

szkoły w Nędzy, przyznała, że przygotowywanie dekoracji 

na kiermasz było bardzo odprężające. - Mimo wielu spraw i 

obowiązków przychodziłam tu z ochotą i przyjemnością. 

Trochę jak koło gospodyń mogłyśmy się spotkać, 

porozmawiać. Bardzo jednoczące - przyznała. 

    Wśród gości, zachwyconych przygotowanymi przez 

rodziców ozdobami, była również wójt Anna Iskała.  

- Uważam, że ten kiermasz to pewnego rodzaju hołd 

rodziców dla pracy nauczycieli ich dzieci. Poświęcali czas 

wcześniej, przygotowując te wszystkie cuda, pracują teraz, 

całą niedzielę po to, byśmy my mogli poczuć ten pierwszy 

dotyk świąt - mówiła wójt Iskała. 

    Podczas kiermaszu nie zabrakło też występów 

najmłodszych uczniów, nad którymi czuwały nauczycielki 

wychowania wczesnoszkolnego.  • 

Na stoiskach można było znaleźć dosłownie wszystko, 

co mogłoby przyjść do głowy myśląc o świątecznych 

dekoracjach. Stroiki, świece, wieńce, choineczki, 

łańcuchy, kartki, ozdoby większe i mniejsze, takie do 

zawieszenia na choinkę i do ustawienia pod choinką jako 

oryginalny prezent. Całe mnóstwo ręcznie wykonanych 

cudeniek autorstwa rodziców uczniów szkoły, którzy od 

wielu tygodni poświęcali swoje popołudnia, przychodzili 

do szkoły i pracowali nad ich wykonaniem. 

     

    - Zaangażowanie rodziców jest ogromne! Poświęcili 

mnóstwo energii i czasu, by kolejny kiermasz mógł zostać 

zorganizowany. A trzeba pamiętać, że znalezienie czasu 

przed świętami łatwe nie jest i że czasem musi odbyć się 

kosztem innych spraw i obowiązków. A jednak 

postanowili go poświęcić innym - podkreślała dyrektor 

Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nędzy Maria 

Czerwińska.  

    Teresa Augustyn z rady rodziców miała pod opieką 

stoisko z kompozycjami z żywych choinek. - Kiermasz 

przygotowujemy nie pierwszy raz i wiemy już, że listopad 

to ten miesiąc, kiedy się spotykamy i pracujemy dla 

szkoły. To wszystko dla dzieci, więc warto - przyznała 

pani Teresa.  

    Pani Joanna z Nędzy na kiermaszu, jak mówi, jest co 

roku. - Bo są świetnej jakości rzeczy za małe pieniążki, a 
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CAŁE MNÓSTWO ATRAKCJI NA ŚWIĄTECZNYM KIERMASZU GCK  
• Wystawcy z całego regionu, oryginalne ozdoby 

świąteczne, regionalne smakołyki i rękodzieło, 

"niehejtująca" choinka w wykonaniu dzieci i grupy 

animacyjnej. Gminne Centrum Kultury zaprosiło na II 

Bożonarodzeniowy Jarmark w Gminie Nędza. Było 

naprawdę mnóstwo atrakcji. 

Na kiermaszu spotkali się państwo Gertruda, Teresa, Danuta 

i Adam. - Trochę rozrywki na stare lata! - stwierdziła pani 

Teresa. - I piękne prezenty można kupić. O, proszę zobaczyć, 

wszystko ręcznie wykonane - pani Gertruda zaprezentowała 

kupiony piękny stroik świąteczny.   

    Poza stoiskami ze świątecznymi cudami, wiele działo się 

na scenie. Z najpiękniejszymi polskimi kolędami wystąpiły 

przedszkolaki z Nędzy. Z koncertem wystąpiło też 27 

muzyków z Orkiestry Dętej Gminy Nędza z Krzysztofem 

Fulneczkiem na czele, instrumentalistom towarzyszyły 

wokalistki z Gminnego Centrum Kultury. Z pastorałkami 

wystąpił również Babski Kwartet z Raciborza. •  

Kiermasz odbył się w Gminnym 

Ośrodku Sportu i Rekreacji, który 

tłumnie odwiedzili mieszkańcy nie tylko 

gminy Nędza. W sumie kilkaset osób. 

    Katarzyna Szymańska wraz z siostrą Dżesiką przyjechały 

na kiermasz z ręcznie robionymi, rustykalnymi ozdobami 

choinkowymi. - Kiermasz jest fantastycznym pomysłem! 

Mieszkańcy mogą się spotkać i poznać regionalne produkty 

- uznała Katarzyna. 

    Jedno ze stoisk z fantastycznymi ozdobami świątecznymi 

przygotowało przedszkole z Nędzy. - Wszystkie te cuda 

przygotowaliśmy wspólnie z rodzicami przedszkolaków. 

Pieniądze zostaną przeznaczone na potrzeby placówki - 

mówiła Monika Kupczyk, dyrektor przedszkola.  

    Było mnóstwo ciekawych atrakcji dla dzieci. Ze 

spektaklem "Królowa śniegu" przyjechali do Nędzy aktorzy 

ze Studia Małych Form Teatralnych z Trzebini. Czas 

maluchom umilała też specjalna grupa animacyjna z 

raciborskiego stowarzyszenia ASK, z którą można było 

wziąć udział w różnego rodzaju warsztatach. 

 

MŁODZI PIŁKARZE 
PODSUMOWALI SEZON 

Wychowawcy i trenerzy przyznają, że w dzisiejszych czasach 

wcale nie tak łatwo oderwać młodzież od telefonu i internetu. 

- To prawda, choć muszę przyznać, że nam udaje się 

młodzież zmotywować. Dużym plusem jest to, że jesteśmy 

jednocześnie nauczycielami, więc z młodzieżą mamy kontakt 

na co dzień - wyjaśnia Sylwester Bobrzik. -  Istotne jest też to, 

że trenerzy grup młodzieżowych to nie osoby przypadkowe, 

ale związane z piłką, to często nadal aktywni zawodnicy. 

Myślę, że doceniają to również rodzice. Widzą, że 

mobilizujemy dzieci do aktywnego stylu życia - dodaje. 

    Dobre wyniki i zaangażowanie trudno byłoby osiągnąć bez 

odpowiedniej bazy sportowej, z której zawodnicy mogą 

korzystać na co dzień. - Bazę sportową w Nędzy mamy na 

bardzo wysokim poziomie i mamy gdzie się realizować. 

Boisko Orlik przy szkole, duża hala sportowa na GOSiRze, 

sauna, duże szatnie dla zawodników, dla każdej grupy. A 

nawet taki drobiazg jak szafki podpisane nazwiskami 

każdego dziecka - to wszystko sprawia, że czują, że tu jest 

ich miejsce - chwali bazę sportową trener. • 

• - Chcieliśmy się pochwalić wynikami osiąganymi przez 

nasze drużyny, a także podziękować wszystkim, którzy 

nas wspierają - mówi prezes LKS-u 1908 Nędza Piotr 

Widera, relacjonując spotkanie podsumowujące 

piłkarski sezon drużyn młodzieżowych. 

LKS 1908 Nędza skupia cztery drużyny młodzieżowe: 

orliki (do klasy 4 szkoły podstawowej), trampkarze młodsi 

(5-6 klasa), trampkarze starsi (1-2 klasa gimnazjum) i 

juniorzy (do 16 lat). 

    - Przy drużynach młodzieżowych wyniki są sprawą 

drugorzędną. Najważniejsze jest zaangażowanie 

zawodników, to że bardzo chętnie biorą udział we 

wszystkich meczach i zawodach. Nie można też nie docenić 

roli rodziców - podkreśla Sylwester Bobrzik, trener 

trampkarzy młodszych.  
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DO KOBIET AKTYWNYCH PRZYSTĘPUJE CORAZ WIĘCEJ OSÓB 
 

• Wieść o tym, jak prężnie stowarzyszenie działa, 

niesie się daleko poza gminę Nędza. - Zapisuje się do 

nas coraz więcej osób. Ludziom się podoba to, co 

robimy - cieszy się Adelajda Lepiarczyk ze 

Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych i ich Rodzin. 

Stowarzyszenie skupia w tej chwili ponad 50 osób w 

wieku od 45 lat wzwyż, nie tylko kobiety. Liczba 

członków wciąż rośnie. Zapisywać chcą się nawet 

mieszkańcy innych gmin. - Czasem nas zaskakuje, że o 

naszej działalności słychać również poza gminą. To 

reklama nie tylko dla naszego stowarzyszenia, ale całej 

gminy, bo w końcu żeby ludziom chciało się spotykać, 

potrzeba sprzyjających warunków. Żeby działać ludzie 

muszą się w swojej miejscowości po prostu dobrze czuć 

- zaznacza pani Adelajda.      

    Imprezami zorganizowanymi przez stowarzyszenie, 

które po raz kolejny przyciągnęły tłumy, były andrzejki 

i mikołajki. - Zadbaliśmy o wesołą atmosferę - śmieje 

się pani Adelajda. - Ludzie mówią, że gdyby nie takie 

spotkania, życie byłoby nudne. A najważniejsze żeby 

nikt nie czuł się samotny - dodaje. 

    Panie zawsze dbają o to, by podczas spotkań stoły nie 

były puste. - Jesteśmy szczęśliwe, że możemy sprawić 

ludziom trochę radości - kwituje pani Adelajda.  • 
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Z KOŁEM EMERYTÓW Z BABIC ŻYCIE WYGLĄDA INACZEJ! 
• Spotykają się przy okazji różnych świąt, ale na 

samych spotkaniach przy kawie z ciastem się nie 

kończy. Chodzą z kijkami, uczą się obsługi 

komputera. - Bo najgorzej to zamknąć się w domu! - 

stwierdza pani Rita, członkini koła emerytów i 

rencistów w Babicach. 

 mogą się nachwalić. - Zawsze nas pięknie przywitają, 

czeka kawa i ciasto. A przede wszystkim możemy się 

spotkać, podyskutować. O czym? O wszystkim. Co u nas 

słychać, jak nam leci, jak się czujemy. To taki czas tylko 

dla nas - mówią panie. Pani Helena wylicza, że 

koleżanki siedzące obok to już prawie wszystkie wdowy. 

- Jakby to wyglądało, gdybyśmy gdzieś same chodziły? 

A tu możemy się spotkać w większym gronie i życie od 

razu wygląda inaczej - cieszą się panie. 

    Dołączyć do babickiego koła może każdy chętny. 

Wystarczy przyjść na któreś ze spotkań, albo środową 

mszę św. - Zapraszamy też mieszkańców innych sołectw 

- zachęca przewodnicząca koła. • 

Koło emerytów w Babicach jest jednym z dwóch 

aktywnie działających na terenie gminy Nędza. Drugie 

zrzesza seniorów w samej Nędzy. Do babickiego koła 

należy kilkadziesiąt osób. Spotykają się przy kawie i 

rozmowie, starają się aktywnie spędzać czas, jeżdżą na 

wycieczki, ale chcą też uczyć się nowych rzeczy. 

    - W czwartki spotykamy się na kursie 

komputerowym. Gratis organizują go dla nas pani 

dyrektor szkoły oraz proboszcz - mówi Elżbieta 

Michalska, przewodnicząca koła emerytów i rencistów 

w Babicach. 

    A środa w kole to „dzień seniora”. - Najpierw 

spotykamy się na mszy św., a potem idziemy na kijki - 

uśmiecha się przewodnicząca. I podkreśla, że 

najważniejsze to wyjść z domu, nie siedzieć w czterech 

ścianach. - Staramy się ludzi aktywizować, mimo że to 

wcale niełatwe, bo nasi członkowie to ludzie od 70 lat 

wzwyż i bywa, że ciężko im wyjść z domu - przyznaje 

Elżbieta Michalska.  

    Panie Elfryda, Helena, Zofia i Rita spotkań w kole nie 
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SALA PĘKAŁA W SZWACH NA KONCERCIE ŚWIĄTECZNYM ZESPOŁÓW Z ZAWADY KS. 
 

• Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Bajtel" 

z Zawady Książęcej w MOKSiR w Kuźni Raciborskiej 

zorganizowało doroczny koncert świąteczny, w którym 

wystąpiły wszystkie grupy zespołów „Łężczok”, 

„Arabeska” i „Aksebara”. 

  

obowiązkowości, działania w grupie ale i odwagi - 

podkreślał pan Ryszard. 

    Paweł Riemel, Kuba Tomala, Tomasz Lis, Marcin Gatnar 

i Michael Belkius też tańczą w "Łężczoku", ale w starszych 

grupach. Na próbach spotykają się co najmniej raz w 

tygodniu. - Jest ciężko, ważna jest chęć i motywacja - 

przyznał Paweł. - Ale najważniejszy jest uśmiech. Bez 

uśmiechu nie ma tańca! - i widać, że Michael lubi się 

uśmiechać nie tylko w tańcu. • 
 

- Szpilki nie można włożyć! - przyznała pani Olga z 

Nędzy, która przyjechała do Kuźni Raciborskiej na 

koncert świąteczny zawadzkich zespołów. W końcu 

musiała usiąść na schodach. Koncert świąteczny tancerzy 

z zespołu folklorystycznego „Łężczok”, mażoretek z 

„Arabeski” i ich mam czyli zespołu „Aksebara”, odbywa 

się co roku w grudniu od wielu lat. 

    - To już tradycja. Odkąd pani Aldona Krupa prowadzi 

nasze zespoły, organizowany jest koncert, podczas 

którego występują wszystkie grupy i to jedyne takie 

wydarzenie w roku. Na scenę wychodzą wszyscy tancerze 

bez wyjątku. W sumie grubo ponad setka! - mówiła 

Weronika Riemel, kierownik zespołów. Tancerze podczas 

koncertu wystąpili w 27 różnych układach. 

    Ryszard Wójcik przyjechał na koncert z dwoma 

synkami: 7-letnim Borysem i 5-letnim Igorem. Obaj 

tańczą folklor w "Łężczoku". - Najważniejsze jest to, że 

chłopcy chcą, że chętnie biorą udział we wszystkich 

treningach. Widzę, jak wiele korzyści im to daje, uczą się 

 

Pani Eleonora Czekała pisze… W przeddzień świąt Bożego 

Narodzenia, w to najbardziej 

rodzinne święto, życzymy 

wszystkim seniorom wiele 

zdrowia, miłości i radości. 

Koło Emerytów w Nędzy 
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PRZED ŚWIYNTAMI 
Hilda: Jezerkusie, Marija kaj zaś tak wartko, dycko drap 
Marija: Ach, dyc wiysz, jo dycko ni mom czasu, leca do lewiatana trocha pokupić, bo se moja familijo wybiyro 
Hilda: To nie trocha yno musisz se wzionc kara na tela ludzi, ale ty rada pitrasisz, bo jo nie ciyrpia 
Marija: A co mosz robić jak ci dzwoniom: muter my bydymy we wilijo, nie zapomnij o moczce i musza zrobić 
fest wielki garniec 
Hilda: No kej radzi to szykuj i woz, my jadymy do Kristy az do trzech kroli, choc roz byda siedziec, ale po 
gyszynki musza jechac do miasta 
Marija: Mosz już co upatrzone, bo ty ich tam mosz tyz dosc mocka, a dyc na biydnych nie trefiylo ,Hajnel 
ciepnie ci, pyndzyjo i bydzie 
Hilda: Ja juzech cos obrala, dziochy dostanom szczybne pieszconki, wszystkie sztyry, synki jakes parfimy, a 
tym starym mom po flaszeczce dobryj gorzalki, a Ana ze Gitom dostanom fajne bluzy i trocha bombonow  
Marija: Tos ty je gipko, jo zech jeszcze ani nie myslala  o tym, a trza by tego starego do miasta wyciongnonc, 
zas se bydzie zmierzlowol 
Hilda: Abo wiysz ty co, jo wezna we czwortek auto i pojadymy o dziewionty do miasta, pokupiymy se bez 
nerwow, a niech te zmierzluchy poobrzondzajom wele chalupy 
Marija: Ty mosz pomysl, downo my se nikaj nie urwaly, a w miescie je tak kolorowo na rynku, to se tyz 
kupiymy trocha na chojinka a z chlopami zas by bylo a no ci to, a szkoda piyniyndzy,  
Hilda: Mosz recht, potym cie zaproszom na kawa mrozono do Piotrusia tam je rychtyk dobro, swiynta za 
tydzin, zdonzymy 
Marija: Ja  dyc my jadymy dziyn przed wilijom , jeszcze se doma trocha postroja, toz do czwortku wele Tile, 
Hilda: To trzimej se ,pozdrow Francika 
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