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PRZY SZKOLE POWSTAŁ PARKING I SIŁOWNIA „POD CHMURKĄ” 
                           Siłownia zewnętrzna z 4 podwójnymi     

                           urządzeniami, zatoczka autobusowa i 

kilkadziesiąt miejsc postojowych - tak w tej chwili 

wygląda teren w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły w 

Nędzy.  Wcześniej utwardzony był tylko kruszywem i 

po większym deszczu zawsze pojawiały się kałuże 

utrudniające użytkowanie.  

Część mieszkańców zastanawia się, dlaczego parking nie 

został przesunięty bliżej ulicy Jana Pawła II. - To droga 

wojewódzka i o tym, co znajdzie się w jej tzw. pasie 

decyduje tylko Województwo - wyjaśnia wójt. - Miejsca 

na nowym parkingu jest dużo, jestem pewna, że 

nauczyciele spokojnie zmieszczą na nim swoje 

samochody, tym bardziej, że do dyspozycji jest jeszcze 

 

Zgodnie z projektem utwardzono miejsca postojowe 

oraz wykonano siłownię zewnętrzną. W części 

przeznaczonej dla infrastruktury komunikacyjnej została 

wykonana droga manewrowa parkingu pełniąca 

równocześnie funkcję pętli autobusowej dla przewozów 

szkolnych, a także kilkadziesiąt miejsc postojowych. 

Pozostała powierzchnia została przeznaczona na tereny 

zielone. 

    W części przeznaczonej do rekreacji powstała siłownia 

zewnętrzna z 4 podwójnymi urządzeniami: wyciąg i 

krzesło, biegacz i orbitrek, prasa i wioślarz oraz surfer i 

twister. - Siłownia cieszy się ogromnym powodzeniem, 

więc chcielibyśmy, aby urządzeń do ćwiczeń z czasem 

przybywało - zaznacza wójt Anna Iskała. Dodatkowo 

wykonane zostały ławeczki i chodnik.  

teren samej szkoły - dodaje wójt. 

    Jednym z głównych powodów przebudowy 

istniejącego przy ul. Leśnej parkingu były kwestie 

bezpieczeństwa. - Wcześniej autobus szkolny dowożący 

dzieci zatrzymywał się zwyczajnie przy chodniku. 

Decydując się na zmiany, chcieliśmy zapewnić uczniom 

należyty poziom bezpieczeństwa - tłumaczy wójt. 

    Koszt inwestycji to 253 934,31 zł brutto. Zrealizowała 

ją firma "Ergobud" z Nędzy. 

    Teren wokół szkoły w Nędzy staje się sportowo-

rekreacyjną wizytówką gminy, bo przy funkcjonującym 

już kompleksie sportowym "Orlik" oraz terenem z 

siłownią "pod chmurką", na tyłach szkolnej sali 

gimnastycznej w planach jest też budowa sportowego 

placu zabaw.  ● 

 

BĘDZIE LIFTING STRONY INTERNETOWEJ GMINY 
                                Gmina Nędza znalazła się w grupie     

                                 podmiotów publicznych, które 

otrzymają dofinansowanie Ministra Administracji i 

Cyfryzacji na budowę lub dostosowanie stron 

internetowych do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Poprzez przebudowę strony internetowej Gmina Nędza 

pragnie: 

● zapewnić uniwersalny dostęp wszystkim 

użytkownikom Internetu,  którzy mogliby w jakikolwiek 

sposób skorzystać z oferowanych treści i z usług Gminy, 

bez względu na ich niepełnosprawność, wiek, status 

majątkowy, sprzęt i oprogramowanie; 

●     zwiększyć ilość i jakość umieszczanych informacji 

w serwisie dzięki zapewnieniu nowego panelu 

administracyjnego. 

    Dostosowanie serwisu internetowego ma znaczenie 

społeczne ponieważ, m.in.: zapobiega wykluczeniu 

cyfrowemu znacznej części populacji. Zatwierdzona 

przez ministerstwo wysokość dofinansowania dla Gminy 

Nędza to 20 368,00 zł.  ● 

Nowa strona internetowa zostanie dostosowana do 

potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12.04.2012 

oraz międzynarodowymi standardami WCAG 2.0. Serwis 

będzie zrozumiały i funkcjonalny dla użytkowników. 

    W Polsce niepełnosprawni stanowią dużą grupę 

społeczną, która posiada problemy związane z 

poruszaniem się zarówno po przestrzeni publicznej jak i 

wirtualnej.  
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SIEDZIBA OSP W BABICACH PIĘKNIEJE 

 

                         Dobiega końca kolejny etap rozbudowy 

                         obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Babicach. W ostatnich tygodniach utwardzono 

dojazd, a w świetlicy zamontowano aneks kuchenny. - 

Od strażaków można wymagać, ale należy im też 

stworzyć odpowiedni warsztat pracy - mówi wójt 

Anna Iskała. 

zamontowane zostały okna i drzwi, wykonano instalację 

wodno-kanalizacyjną, elektryczną oraz wentylację. W 

kotłowni stanął nowy, ekologiczny piec. 

    Inwestycję w Babicach po raz kolejny wsparli sami 

mieszkańcy. Z zeszłorocznego funduszu sołeckiego 

wybudowano parking przed remontowaną strażnicą, a 

teraz ze środków funduszu wyposażono świetlicę OSP w 

aneks kuchenny ze sprzętem AGD, zamontowana 

zostanie również podświetlana tablica informacyjna.   

    Nowej strażnicy doczekają się też ochotnicy z Górek 

Śląskich. - Trwają ostatnie ustalenia dotyczące projektu. 

Budowę planujemy na przyszły rok - wyjaśnia wójt. - 

Generalnie w każdej z naszych strażnic trwają mniejsze 

czy większe prace albo doposażanie w sprzęt. To ważne, 

bo od strażaków można wymagać, ale należy im też 

zapewnić odpowiedni warsztat pracy. Jeśli wójt może na 

strażaków liczyć, gmina może czuć się bezpiecznie - 

podkreśla Anna Iskała.  ● 

Wcześniej w Babicach strażakom-ochotnikom służył o 

wiele mniejszy budynek. Teraz siedziba została 

rozbudowana i dostosowana pod potrzeby OSP. 

    Inwestycja w Babicach była podzielona na części. We 

wcześniejszych etapach, w jednym z dwóch budynków, 

tym większym, zostało wyodrębnionych kilka 

mniejszych pomieszczeń. W trzecim etapie zbudowano 

dodatkowy garaż dla ciężkiego wozu bojowego, który 

został Babicom przekazany przez OSP z Nędzy. Została 

też docieplona elewacja, stropodach, pokrycie dachowe,  

 

  Z  URZĘDU                                          Gazeta Samorządowa Gminy Nędza nr 9/2015 

 



4 | S t r o n a  

 

 

GMINA UTRZYMUJE DOJAZD DO SZKÓŁ W CZASIE REMONTU WIADUKTU 

 

                                     Urząd Gminy Nędza informuje, 

że                          że na czas remontu wiaduktu 

drogowego nad torami PKP w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 421, zostaje utrzymany dowóz dzieci 

do szkoły. W związku z objazdami wprowadzona 

została korekta w rozkładzie jazdy autobusu.  

ratunkowe, a także obsługa promu w Ciechowicach. 

    Obecnie trwają uzgodnienia dotyczące uruchomienia 

bezpiecznego przejścia dla pieszych i rowerzystów.   

    Zarząd Dróg Wojewódzkich poinformował, że 

planowany termin oddania nowego obiektu do 

użytkowania to wrzesień 2016 roku.  ● 

 

 Urząd Gminy informuje, że rodzice dzieci 
uczęszczających do tej pory do Przedszkola 
w Nędzy, w związku z zamknięciem 
wiaduktu, mają możliwość kontynuacji 
edukacji w Przedszkolu w Łęgu. 
Szczegółowych informacji udziela 
Przedszkole w Łęgu pod nr tel. 32 410 20 27 
oraz Urząd Gminy w Nędzy, pok. nr 10 pod 
nr tel. 32 410 20 18 wew. 41. 

 

Urząd Gminy przypomina, że inwestycja dotyczy ciągu 

drogi wojewódzkiej i jest realizowana przez zarządcę 

drogi, czyli Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.  

O zamknięciu wiaduktu oraz objazdach Urząd Gminy w 

Nędzy został jedynie poinformowany pismem. ZDW w 

żaden sposób nie konsultował inwestycji z Gminą.  

     O objazdach i utrudnieniach w ruchu w związku z 

przebudową wiaduktu poinformowane są służby 

 

„KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ” TRAFIĄ DO SZKÓŁ 
                                   Wojewoda Śląski poinformował,  

                                   że została zatwierdzona lista 

wniosków rekomendowanych do przyznania wsparcia 

w ramach rządowego programu „Książki Naszych 

Marzeń”. Na liście znalazła się Gmina Nędza. 

Z terenu gminy Nędza o dotację wnioskowały 4 szkoły. 

Kwota wsparcia jaka została przydzielona dla Gminy to 

5.170,00 zł. 

    Jak podaje Ministerstwo Edukacji Narodowej, za 

pieniądze z programu biblioteki szkolne będą kupować 

książki, które nie są podręcznikami. Książki te będą 

wybierane przez uczniów, czyli mają to być lektury, 

którymi autentycznie są zainteresowani, bliskie ich 

doświadczeniom w poznawaniu i rozumieniu 

współczesnego świata.  

    Wybrane pozycje swoją fabułą powinny rozbudzać 

ciekawość młodego czytelnika otaczającą go 

rzeczywistością i inspirować do twórczego działania. ● 

O dofinansowanie mogły ubiegać się organy 

prowadzące szkoły podstawowe i szkoły artystyczne 

realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły 

podstawowej. Wojewoda informuje, że łącznie wpłynęło 

198 wniosków o dofinansowanie. Po dokonaniu oceny 

formalnej rekomendację wniosków uzyskało 196 

organów dla 1000 szkół na łączną kwotę dofinansowania 

z budżetu państwa ponad 1,7 mln zł. 
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KOLOROWE TYTY DLA PIERWSZAKÓW 
                           Dla 446 uczniów zadzwonił pierwszy 

                           dzwonek w ZSG w Nędzy. W szkolne 

szeregi wstąpiło 45 pierwszoklasistów, hojnie 

obdarowanych słodkimi tytami podczas uroczystego 

rozpoczęcia roku szkolnego. 

 

Tradycyjnie w czasie uroczystego apelu przytoczyła 

opowieść z morałem. Tym razem były to Rady od 

nauczyciela Bruno Ferrero: - Jak to się ma do tego, co nas 

czeka?  Czasem może się wydawać, że chodzenie do 

szkoły i nauka są nużące, że każdego dnia robimy to 

samo. Po części tak, ale po czasie docenimy zdobytą 

wiedzę i umiejętności - mówiła do uczniów.  ● 
 

Wśród uczniów nastroje były bardzo różne. Natalia i 

Wiktoria rozpoczęły właśnie klasę czwartą. - Wakacje 

były fajne, ale też dobrze, że szkoła się już rozpoczyna - 

stwierdziły dziewczynki. Gimnazjalista Denis też nie ma 

nic przeciwko szkole. – Mimo, że w ostatniej klasie 

czekają mnie testy, więc będzie więcej nauki! - przyznał. 

    Najbardziej rozemocjonowane były najmłodsze dzieci. 

Początek szkoły przeżywali równo mocno ich rodzice.  

- Jestem bardziej przejęta od synka i chyba zaraz będę 

płakać, dziecko dorasta! - uśmiechnęła się pani Patrycja, 

mama pierwszoklasisty Aleksandra. Chłopiec, jak 

przyznała mama, póki co, wolałby wrócić do przedszkola 

i swoich samochodów.  

    Dyrektor szkoły Maria Czerwińska zapewniła, 

szczególnie rodziców pierwszoklasistów, że nauczyciele 

dołożą wszelkich starań, by dzieci do nowych 

obowiązków przywykły jak najszybciej. 

 

ZOSTALI BOHATERAMI ”LALKI” Julia Białek: - Młodzież czyta chyba niewiele, więc tym 

bardziej fajnie, że się wszyscy spotkaliśmy właśnie po to, 

żeby poczytać. Robert Tkocz: - Super, że czytali w 

większości nauczyciele. Mogliśmy ich zobaczyć 

wcielających się w postaci z książki. To było i zabawne, 

i pouczające. Natalia Pielczyk: - Akcja też na pewno 

zachęci do czytania. 

    Główną organizatorką akcji w Nędzy była Kornelia 

Czogalik, nauczycielka z ZSG. Potrafiła do publicznego 

czytania i wcielenia się w postaci z "Lalki" zachęcić 

zarówno uczniów, jak i koleżanki i kolegów z grona 

pedagogicznego.  

    - Na pewno trzeba było troszkę czasu poświęcić na 

przygotowania, poćwiczyć, zinterpretować, podpatrzeć 

coś w filmach - przyznał Krystian Okręt, nauczyciel 

wcielający się w rolę starego subiekta. 

    Czytanie fragmentów "Lalki" przeplatane było 

zagadkami dotyczącymi przytoczonych właśnie treści. 

Uczniowie odpowiadali na pytania, np.: "Ile pieniędzy 

wydała pani Wąsowska w jednym roku"? albo "Dlaczego 

bohaterowie operują rublami?".  

    - Czytanie umiera. Co jak co, ale szkoła musi stać na 

straży i książkę wspierać. To jest powód, nie ma tu 

żadnych wątpliwości, dla którego w takie akcje warto się 

włączać - uważa Kornelia Czogalik.  ● 
 

                           Gmina Nędza włączyła się już drugi  

                           raz w Narodowe Czytanie - 

ogólnopolską akcję odbywającą się pod patronatem 

Prezydenta RP. Nauczyciele i gimnazjaliści Zespołu 

Szkolno-Gimnazjalnego w Nędzy z zaangażowaniem 

wcielili się w postaci powieści Bolesława Prusa. 

Gimnazjalistom z Nędzy akcja bardzo się podobała. - 

Myśleliśmy, że będzie nuda, ale było bardzo spoko - 

stwierdzili uczniowie. Gimnazjalistka Wiktoria Achtelik: 

- To dobra akcja, bo ludzie dziś mało czytają książek. 
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PRZEDSZKOLAKI UCZĄ SIĘ O SZTUCE 
                           Zadowoleni są wszyscy. Dzieci, bo 

                           zajęcia są fajne. Rodzice, bo dzieciaki 

we własnym przedszkolu, na miejscu biorą udział w 

ciekawych i rozwijających zajęciach. Nauczycielki, bo 

mają satysfakcję, że warsztaty okazały się "strzałem 

w dziesiątkę". 

 

Na realizację warsztatów przedszkole pozyskuje środki 

od prywatnych sponsorów, pomagają też sami rodzice. - 

Wszystkim ogromnie dziękujemy - mówią nauczycielki. 

    - Codziennie obserwujemy kształtowanie się 

osobowości dziecka, dlatego wiemy, że obcowanie ze 

sztuką pobudza nie tylko jego koncentrację, 

spostrzegawczość, czy aktywność, ale też jego sferę 

emocjonalną - twierdzą nauczycielki. 

    Tworząc program nauczycielkom zależało na tym, by 

dzieci miały do tego typu zajęć łatwiejszy dostęp. - Na 

wsi dostępność do różnego rodzaju atrakcji jest 

utrudniona. A poza tym zależało nam, żeby dzieci mogły 

brać udział w nich udział właśnie tu, w swoim 

przedszkolu, w środowisku, które dobrze znają - 

argumentuje  Teresa Matuszek. 

    Do działania napędzają też ostatnie sukcesy. Prace 

wykonane podczas zajęć nauczycielki zgłaszały do 

różnych konkursów, również wojewódzkich i zdobywały 

tam świetne lokaty!  ● 

- Dziś wszyscy mają duże wymagania. Każdy by chciał, 

żeby dziecko już w przedszkolu się kształciło, miało 

wypełniony czas różnymi zajęciami. Ale może to i 

dobrze? Nasze dzieci w przedszkolu posadzono w kącie, 

jak było dobrze, to z zabawką. Rola przedszkolanki 

ograniczała się do przypilnowania, żeby dzieciak cały 

wrócił do domu. A dziś to ciągle w tym przedszkolu coś 

wymyślają. Dzieci są takie mądre, takie wygadane! - 

uśmiecha się i czasy porównuje pani Felicja. W 

Przedszkolu w Nędzy ma 5-letnią wnuczkę.  

     O dodatkowych zajęciach w przedszkolu powiedzieć, 

że to lekcje plastyki, to za mało. Dzieci poznają tam nie 

tylko różne techniki artystyczne, ale też uczą się o 

malarstwie i sztuce w ogóle. Oczywiście w bardzo 

przystępny sposób.  

     Nauczycielki Teresa Matuszek i Małgorzata Procek 

zajęcia "po godzinach", poza podstawowym programem, 

zaczęły realizować już w poprzednim roku. I zrobiły taką 

furorę, że w tym będą kontynuowane. Ale z młodszymi 

dziećmi i w mniejszej grupie. - Żebyśmy mogły każdemu 

dziecku poświęcić odpowiednio dużo uwagi - wyjaśnia 

Małgorzata Procek. - Zainteresowanie przerosło nasze 

możliwości. Niestety nie jesteśmy w stanie utworzyć tak 

licznych grup. Ale w przyszłym roku pewnie znów je 

uruchomimy - dodaje nauczycielka. 

 

„CZYTAM SOBIE W BIBLIOTECE”      Na podstawie tych materiałów bibliotekarze 

zorganizują zajęcia, na których dzieci w twórczy sposób 

zinterpretują literaturę korzystając z takich form wyrazu 

jak film, animacja, plastyka czy teatr. ● 
 Na zajęcia w ramach projektu Gminna 

Biblioteka Publiczna w Nędzy zaprasza 8 i 9 
października o godz. 10.00. 

 
WYDAWCA GAZETY SAMORZĄDOWEJ:   
Urząd Gminy Nędza,  ul. Jana III Sobieskiego 5,  47-440 Nędza 

GODZINY URZĘDOWANIA:     poniedziałek: od 7.00 do 16.00, 
wtorek, środa, czwartek: od 7.00 do 15.00, piątek: od 7.00 do 14.00 

REDAKTOR NACZELNA:    Sabina Mostek, tel. 32  410 20 18   
wew. 38,   e-mail: redakcja@nedza.pl, ug@nedza.pl  

WSPÓŁPRACA:  Krystian Okręt    NAKŁAD:  1200 egzemplarzy 

 

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych 
materiałów, redagowania i opatrywania własnymi tytułami. 

 
 

                        Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy 

                         znalazła się w grupie placówek, które 

zakwalifikowały się do ogólnopolskiej akcji "Czytam 

sobie w bibliotece". Projekt jest kolejnym pomysłem 

na promocję czytelnictwa, tym razem skierowanym 

do najmłodszych czytelników - dzieci w wieku 5-8 lat. 

Organizatorom akcji - Centrum Edukacji Obywatelskiej 

- zależy na dotarciu do bibliotek szkolnych i publicznych 

z konkretnymi narzędziami, które nie tylko zachęcą 

dzieci do nauki samodzielnego czytania, ale także 

pomogą bibliotekom zbudować własny program działań 

animacyjnych wokół literatury. 

    Biblioteki otrzymają komplet książek wraz ze 

scenariuszami do zajęć z dziećmi, a także dostęp do 

filmów instruktażowych. 
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„CZYM NĘDZA BOGATA” PO RAZ DRUGI NA ZAMKU 

 

 

                                  Grubo ponad setka mieszkańców  

                                   włączyła się w prezentację gminy 

Nędza na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Były 

występy na scenie, ciekawe stoiska na dziedzińcu i 

mnóstwo atrakcji dla młodszych i starszych. Piknik 

przyciągnął blisko 1000 osób. 

Knury. GCK przygotowało też efektowny pokaz 

fireshow, warsztaty szczudlarskie i zajęcia plastyczne.  

    Z fantastycznym repertuarem wystąpiła na scenie 

Orkiestra Dęta Gminy Nędza z Krzysztofem Fulneczkiem 

na czele. Energicznie, z fantazją i przytupem. 

    Świetny koncert na zamkowej scenie dał zespół 

"Raport Dobowy" działający przy GCK w składzie: 

Aleksandra Szmalec (wokal), Paweł Sinsch (gitara 

elektryczna), Kamil Brianis (gitara basowa), Dawid 

Marcol (perkusja). Opiekunem jest Krzysztof Koziarski.  

    A na finał pikniku scenę zagarnął raciborski zespół 

„Biegnij grubasie, biegnij!”. Dużo luzu i wspaniała 

atmosfera improwizacji! Mateusz Gola, Jakub Tul oraz 

Adam Waleczek w strojach bohaterów z "Kubusia 

Puchatka" porwali publiczność do wspólnej zabawy!  

    Równolegle na dziedzińcu prezentowały się 

stowarzyszenia, organizacje i mieszkańcy-pasjonaci, 

m.in.: Stowarzyszenie "Babiczok", Stowarzyszenie 

Kobiet Aktywnych i ich Rodzin, szkółka kontenerowa. 

Były miody, haftowane przedmioty, warsztaty muralowe 

ZSG, konne przejażdżki, paintball, smaczna kuchnia.      

    Imprezę rewelacyjnie poprowadził Karol Kalemba! ●  

Gmina Nędza, dzięki udanej 

współpracy z Zamkiem 

Piastowskim w Raciborzu, już po 

raz drugi zorganizowała piknik "Czym Nędza bogata!". 

    Na scenie zamkowego dziedzińca wystąpiły zespoły, 

wystąpili soliści oraz grupy zaprzyjaźnione z gminą.  

    Trudno sobie wyobrazić taką imprezę bez zespołów 

"Łężczok" i "Arabeska" z Zawady Książęcej. Jak zwykle 

grupy dały fantastyczne popisy swoich umiejętności. 

    Po nich wystąpiły uczennice Zespołu Szkolno-

Gimnazjalnego w Nędzy profesjonalnie przygotowane 

przez nauczycielkę Sylwię Linek: Klara Koletzko, Julia 

Gądzikiewicz, Julia Wojtek i Magdalena Kunicka.  

    Na pikniku nie zabrakło wokalistek z Gminnego 

Centrum Kultury w Nędzy: Natalii Halamy i Karoliny  
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ZAWODY STRAŻAKÓW W 
SZYMOCICACH NA WESOŁO 

PONAD PÓŁ TONY RYB NA JESIENNYCH 
ZAWODACH NA BABICZOKU 

  

                                 Pięć jednostek OSP przyjęło 

                                 zaproszenie swoich kolegów z  

Szymocic i rywalizowało w "zawodach na wesoło". 

Najmniej liczył się czas, a najbardziej dobra zabawa.  

                         W jesiennych zawodach zorganizowa- 

                         nych przez stowarzyszenie „Babiczok” 

wystartowało 13 drużyn. W sumie złowiono 535 

kilogramów, w tym 14 sztuk powyżej 10 kg.  

- Cieszę się, że w tym roku z naszego zaproszenia 

skorzystało więcej jednostek, choć i tak szkoda, że nie 

wszystkie z naszej gminy - mówił Karol Kalemba, 

strażak-ochotnik, sołtys Szymocic. Swój udział zgłosiły: 

Gamów, Jankowice, Babice, Nędza i oczywiście 

gospodarze.  

    Strażacy musieli się zmierzyć w trzech konkurencjach: 

sztafecie, bojówce i podawaniu sobie wody w rondlu nad 

głowami. Czasem więcej było wody na strażackich 

mundurach niż w naczyniu. Zwycięskie okazały się 

wszystkie jednostki. Nagrodą był uścisk dłoni prezesa 

OSP Szymocice.  

     Rywalizacja połączona była z festynem żegnającym 

lato. Strażacy, sołtys i rada sołecka pomyśleli o 

poczęstunku i atrakcjach dla dzieci. Były zabawy ze 

sprzętem strażackim i przejażdżka wozem. Gościom 

przygrywała Gminna Orkiestra Dęta Gminy Nędza. ● 

Największą rybę, karpia o wadze 16,18 kg, złowił Paweł 

Wardęga. Największego amura o wadze 8,24 kg. 

wyciągnął na matę Janusz Porąbka. W sumie na 

zawodach złowiono ponad 70 sztuk karpi, a także jednego 

amura, jesiotra i szczupaka (poza punktacją).  

    Zwycięzcami jesiennej edycji zawodów zostali: 

I miejsce – Paweł Wardęga/Andrzej Franosz - 18 szt./163 

kg.; II miejsce - Wacław Połeć/Roland Łazinka - 12 szt./ 

90,30 kg.; III miejsce - Tomasz Pawulkiewicz/ Henryk 

Szewczyk - 8 szt./65,46 kg. 

    Zawody odbyły się na wodzie Babiczok II. - Były to 

najlepsze zawody karpiowe jakie zorganizowaliśmy! 

Zostały pobite wszelkie rekordy! - uśmiecha się Janusz 

Cieślikowski ze stowarzyszenia. 

    Organizatorzy dziękują sędziom, sponsorom nagród 

oraz uczestnikom i już zapraszają na kolejną wiosenną 

edycję, tym razem metodą rzutową. ● 

 

KOŁO EMERYTÓW W DREŹNIE Minęliśmy Pałac Tascherberg, który król podarował 

hrabinie Cosel, byłą fabrykę tytoniu w stylu orientalnego 

meczetu. Zwiedziliśmy rezydencję dynastii Wettynów ze 

wspaniałym skarbcem królewskim, komnatą turecką, salą 

rycerską. Weszliśmy do kościoła katedralnego pw. Marii 

Panny budowanego w wielkiej tajemnicy w obawie przed 

protestantami. Podziwialiśmy perełkę Drezna kościół 

protestancki Frauenkirche. Przechodząc Tarasami Brühla 

nad Łabą podziwialiśmy piękną zabudowę brzegową. Był 

czas na odpoczynek, obiad i zakupy. 
Eleonora Czekała 

W upalny poniedziałkowy dzień 31 sierpnia członkowie 

Koła Emerytów udali się do stolicy Saksonii - Drezna, 

miasta wskrzeszonych zabytków: O godz. 1:00 

zebraliśmy się na przystanku i ruszyliśmy. Rano 

śniadanie i pachnąca kawa. O godz. 8:00 wysiedliśmy 

przed Operą Sempera i ruszyliśmy w trasę.  

    Pierwszy punkt wędrówki to pozłacany pomnik króla 

na koniu. Podziwialiśmy Zwinger - barokową budowlę z  

czasów Augusta II Mocnego ze wspaniałym placem do 

zabaw i parad.  
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DOŻYNKI W ŁĘGU  
Z POMOCĄ MINIONKÓW 

„PO WIELKICH FERYJACH” 
… po śląsku z humorem 

Marija: Jezerkusie Hilda, dobrze jo widza, toś je ty? 
Hilda: Ja, Marija, to je jo, prosto ze Majorki 
Marija: Kaj was tyż tam zaniysło, wyglondorz jak czekolada, ale ci to 
pasuje. 
Hilda: Padosz, a mój Francik dali bioły, leżoł pod palmami i jeszcze 
szukoł ciynia 
Marija: Dyć widza, Francik jako cie ty słońce omijało, takiś bioły 
Francik: Jako to ni, wejrzyj, mom trocha czerwono gymba i rynce 
Marija: A do wody żeś choć wloz, abo żeś  tyż mioł paryzol 
Francik: Toć żech wloz, nie móg żech puścic ta moja babeczka samo, 
ona by se durch taplała 
Hilda: Ty już tak nie cygoń chłopie, tyś nie szoł za mnm, ino se na te 
fajne dziołchy pozaglądać 
Marija: Francik, mosz recht, tyż ci se coś należy, zaglądanie nie 
kosztuje, a Hilda mosz kożdy dziyń 
Francik: Wiysz jake były szwarne, co jedno to fajniejszo 
Hilda: Widzisz go, jaki mondry a jak jo zech se obejrzała za takim 
szwarnym Murzinem, to zaroz mioł nos na dół i se nie odzywoł 
Marija: tyś je taki gupi na starość, dyć niech se pozaglondo. Kaj ty 
takiego szporowitego, robotnego chłopa dostała 
Hilda: Już go tak nie chwol, swoje tyż mo za uszami 
Marija: Pogodej, jak to było w tym fligrze, nie bołaś se? 
Hilda: Trocha ja, ale jak mi zapli pasy to żech trocha se uspokojyła. 
Ale zaś jak se dźwignył do luftu to żech tak Francka trzymała, że mo 
rynka sino 
Francik: A jak tyn fliger londuje to je tako uciecha i wszyscy klaskają i 
dziynkują pilotom 
Hilda: Marija musisz tyż lecieć, wiysz jak to fajnie, z wiyrchu widzisz 
ganc małe chałupki, morze, a jakie chmury roztomańte  
Marija: Wiycie, wom tam trocha kilo przibyło 
Hilda: Rano śniadanie wiela chcesz, obiod jeszcze wiyncyj, wieczerza 
piwo, wino, drinki, tak od rana do rana 
Francik: A kosztowali my co się do, ślimoki, ośmiornice i takie inksze 
dziwadła 
Marija: Toś cie se choć na stare lata użyli 
Francik: Wiesz Marija, pogodej z twoim Zeflikiem, pofurgomy se do 
Afryki. my se bydziymy piwko po palmom smakować, a wy se 
mogecie pluskać 
Marija: Musza mu już zagodać, bo on yno Fakt, telewizor i kawa pod 
nos i to jeszcze z kołoczym. 

Eleonora Czekała 

 

PLAN DYŻURÓW RADY SENIORÓW 
WRZESIEŃ: 28.09 
PAŹDZIERNIK: 12.10, 19.10, 26.10 
LISTOPAD: 9.11, 16.11, 23.11, 30.11 
GRUDZIEŃ: 14.12, 21.12 
 

STYCZEŃ: 11.01, 18.01, 25.01 
LUTY: 1.02, 15.02, 22.02, 29.02 
MARZEC: 14.03, 21.03, 28.03 
KWIECIEŃ: 11.04, 18.04, 25.04 
MAJ: 4.05, 16.05, 23.05, 30.05 

                                      CZERWIEC: 13.06, 20.06, 27.06 
W godz. 14:00-15:00 w sali narad Urzędu Gminy w Nędzy 

seniorzy mogą spotkać się z RS i przedstawić swoją sprawę. 

                                           Bele siana, owoce, warzywa,  

                                           kwiaty i wiele innych       

                                           materiałów posłużyło 

mieszkańcom do przyozdobienia swoich domów.  

Organizatorem dożynek parafialnych trzech sołectw w 

tym roku był Łęg. Mieszkańcom nie zabrakło ani chęci, 

ani fantazji. Wiele gospodarstw i domów zdobiły 

dowcipne kompozycje dożynkowe. Przy wjeździe do wsi 

gości witały ogromne stworki-minionki gotowe do 

pomocy rolnikom. Wszystko kolorowe i z dowcipem. 

    Mieszkańcy z trzech sołectw: Łęgu, Zawady Książęcej 

i Ciechowic spod przedszkola w Łęgu, w barwnym 

korowodzie przeszli do kościoła. Szły mażoretki i 

tancerze z "Łężczoka", przedstawiciele górnictwa i OSP, 

dzieci i mieszkańcy w ludowych strojach. Maszerującym 

przygrywał zespół Herzogs Musikanten z Zawady Ks. 

Nie zabrakło tradycyjnej korony żniwnej. Starostami 

dożynek byli Urszula Szczuka i Hubert Nowak. Po mszy 

św., po południu na placu przy kościele na mieszkańców 

czekał poczęstunek i program rozrywkowy.  ● 
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OBWIESZCZENIE  WÓJTA GMINY NĘDZA 
z dnia 21 WRZEŚNIA 2015 roku 

w sprawie NUMERÓW I GRANIC OBWODÓW GŁOSOWANIA  ORAZ SIEDZIBACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH, 
W TYM  LOKALACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH  DOSTOSOWANYCH DO POTRZEB WYBORCÓW 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH , A TAKŻE O MOŻLIWOŚCI  GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO 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 i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji 
wyborczych, w tym o  lokalach obwodowych komisji dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o 
możliwości  głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych  na dzień 25 października 2015 roku 

 

Numer 
obwodu 

Granice obwodu Siedziba obwodowej komisji wyborczej  

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

WIEJSKA, WYROBISKOWA ,  WYZWOLENIA, 
ulice: ARKI BOŻKA, DRZEWNA, JANA MATEJKI, LEŚNA, 

PIASKOWA, POWSTAŃCÓW,   RUDZKA,  RYBACKA 

 

SALA GIMNASTYCZNA 
ul. Wiejska  nr 68 

BABICE 

 

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

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.  SOŁECTWO CIECHOWICE 
SOŁECTWO ZAWADA KSIĄŻĘCA 

ulice: LEŚNA , RACIBORSKA, WESOŁA 
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 
ulice: JANA III SOBIESKIEGO, JANA PAWŁA II, POMIAROWA , 

SPORTOWA 
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 
ulice: GOŁĘBIA, JESIONOWA, KRÓTKA, NAD SUMINĄ , 
OSIEDLOWA, PROSTA, STANISŁAWA KONARSKIEGO, 

ŻWIROWA, 
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.  
SOŁECTWO SZYMOCICE 

STRAŻNICA OSP 

ul. Gliwicka nr 22 

SZYMOCICE 

LOKAL DOSTOSOWANY  
DO POTRZEB WYBORCÓW 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

7. SOŁECTWO NĘDZA 
ulice: BOROWIEC, JABŁONIOWA, KOŚCIELNA, KWIATOWA, 

LIPOWA, MIKOŁAJA KOPERNIKA,  NOWA, OGRODOWA,  
SADOWA, SŁONECZNA, USTRONNA, WIŚNIOWA, 

ZAMKNIĘTA, ZIELONA, 
ulice: DRZYMAŁY, GÓRNICZA, KOLEJOWA, LECZNICZA, 

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

 
SALA przy  

Zespole Szkolno-Gimnazjalnym 
ul. Leśna nr 2 

NĘDZA 

 

8.  SOŁECTWO ŁĘG 
OSADA ORZESZKÓW 

PRZEDSZKOLE 
ul. Wyzwolenia nr 8 

ŁĘG 

 

Głosowanie odbywa się w lokalu obwodowej komisji wyborczej w dniu 25 października 2015 roku 
(niedziela) bez przerwy od  godz. od 7:00 do 21:00. 

                         WÓJT 

                              ANNA ISKAŁA 

 


