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Projekt „Mogę osiągnąć więcej. Daj mi szansę” zakończony 
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 W Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Nędzy od 
drugiego tygodnia września do 18 grudnia 2007 r. 
prowadzone były zajęcia związane z projektem Mogę 
osiągnąć więcej. Daj mi szansę. Zajęcia realizowane 
były w szkole podstawowej oraz gimnazjum i 
gromadziły prawie połowę liczby wszystkich uczniów 
ZSG. 
     Oprócz spotkań sportowych i rekreacyjnych (basen, 
piłka noŜna) dzieci pogłębiały swoją wiedzę z języków 
obcych (niemiecki, angielski), rozwijały swoje pasje 
matematyczne, polonistyczne, informatyczne i inne. 
Mogły równieŜ zagospodarować swój czas na rozwijanie 
talentów recytatorskich, muzycznych czy predyspozycji 
dziennikarskich. Stworzono dla nich moŜliwości 
pogłębienia wiedzy o multimediach, korzystania z 
Internetu, pogłębienia wiedzy o fotografii klasycznej i 
cyfrowej. MłodzieŜ szkolna z uzdolnieniami manualnymi 
przygotowywała prace, które odzwierciedlały poznane 
na zajęciach ciekawe techniki artystyczne. Dzieci z 
zaburzeniami róŜnego typu miały moŜliwość 
uczestniczenia w zajęciach z socjoterapii, w czasie 
których szczególną rolę odegrała arteterapia, a powstałe 
na spotkaniach prace wystawiono i sprzedano na 
kiermaszu świątecznym, zorganizowanym przez 
świetlicę szkolną i Radę Rodziców.  
          Kiermasz szkolny był okazją do zaprezentowania 
całej społeczności lokalnej prac i osiągnięć programu 
Mogę osiągnąć więcej. Daj mi szansę. Odwiedzający 
naszą szkołę, mogli zobaczyć, oprócz polskich jasełek - 
Zasiądźmy do wigilii - równieŜ scenki po niemiecku i 
angielsku objęte wspólnym tytułem - Europejska kolacja 
wigilijna. W jednej z klas przygotowano multimedialne 
prezentacje z zajęć sportowych na sali i basenie. MoŜna 
było równieŜ obejrzeć, jak funkcjonowało 
„Matematyczne koło ratunkowe”. Uczestnicy zajęć 
fotograficznych i dziennikarsko-teatralnych przedstawili 
swoje dokonania w postaci ekspozycji zdjęć. 
Zwieńczeniem zajęć dziennikarsko-teatralnych w obu 
szkołach  były sobotnie wyjazdy do kina i teatru, w 
których wzięło udział  sto dwadzieścia osób. 
    Dzięki programowi baza szkoły wzbogaciła się o 
wysokiej jakości aparat cyfrowy z oprzyrządowaniem, 
radio, odtwarzacz DVD, program do nauczania 
gramatyki języka niemieckiego Profesor Klaus, klucz 
pamięci oraz piłki. 
     Uczniowie Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego bardzo 
wysoko oceniają swoje dokonania związane z 
programem Mogę więcej.... Dla bardzo wielu stał on się 
szansą na samodoskonalenie, odkrycie nowych 
zainteresowań, większą integrację ze środowiskiem 
szkolnym, moŜliwością czerpania z dóbr kultury czy teŜ 
powodem miłych spotkań z kolegami posiadającymi 
podobne pasje. 

 
 

 
 

 



 
WYKONANIE INWESTYCJI I REMONTÓW ROKU 2007 - (URZĄD GMINY) 

 
 W 2007 roku Gmina wykonała szereg robót remontowych i inwestycyjnych w szczególności: 
 plan zadań inwestycyjnych w 2007 r. wyniósł 1 936 707 ,46 zł, co stanowi 14,71% ogółu wydatków 
 Gminy. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nazwa inwestycji Wydatek 
Budowa chodnika sieci wodociągowej w Górkach Śl. 10 858,00 
Budowa studni na terenie gminy Nędza 11 808,80 
Inwentaryzacja wodociągu gminnego 20 000,00 
Modernizacja ulicy Piaskowej w Babicach 17 890,64 
Przebudowa ulicy Nowej w Nędzy 36 381,34 
Przebudowa ulicy Drzymały w Nędzy 58 826,56 
Przebudowa ulicy Wiejskiej w Szymocicach 21 874,59 
Modernizacja ulicy Górniczej w Nędzy 610,00 
Remont ulicy Wiejskiej w Nędzy 63 042,20 
Przebudowa placu na skrzyŜowaniu ulicy Poprzecznej i Wyzwolenia w Łęgu 3 567,63 
Modernizacja ulicy Brzozowej w Górkach Śl. 69 207,05 
Wykonanie odcinka sieci wodociągowej - ul. Sosnowa i Akacjowa  45 166,61 
Budowa chodnika przy ulicy Gliwickiej w Szymocicach 154 932,29 
Budowa chodnika w Górkach Śl. przy ul. Ofiar Oświęcimskich 29 905,57 
Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w sołectwie Ciechowice i Babice 205 930,10 
Termoizolacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. StraŜackiej w Nędzy – dokumentacja 
techniczna 

30 000,00 

Remont pokrycia dachowego wraz z wymianą tynku elewacji budynku mieszkalnego w 
Babicach przy ul. Wiejskiej 

105 843,13 

Kanalizacja sanitarna gminy 21 430,00 
Termoizolacja obiektu ZSG w Nędzy wraz z wymianą kotłowni – I etap 290 833,09 
Termoizolacja budynku szkolno-przedszkolnego w Zawadzie Ks. wraz z modernizacją kotłowni 153 322,00 
Reorganizacja szkolnictwa podstawowego i przedszkolnego w Górkach Śl. – roboty 
wykończeniowe klatki schodowej, korytarza i zaplecza szatniowego 

49 867,50 

Zakup motopompy dla OSP Nędza 5 243,00 
Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy 13 299,01 
Wymiana głównej linii energetycznej zasilającej budynek wielofunkcyjny przy ulicy Sportowej 
w Nędzy 

14 781,79 

Wymiana stolarki okiennej – Nędza ul. Leśna 1-3, Gliwicka 31 20 478,43 
Wymiana stolarki okiennej – Ośrodek Zdrowia w Nędzy 11 557,13 
Modernizacja toalet zewnętrznych przy budynku wielofunkcyjnym przy ul. Sportowej 10 w 
Nędzy 

12 609,45 

Zakup kosiarki samojezdnej dla LKS Babice 10 000,00 
Przebudowa części ul. Leśnej w Górkach Śl. 26 040,23 
Odbudowa rowu melioracyjnego w Ciechowicach 8 941,99 
Odbudowa rowu melioracyjnego w Zawadzie Ks. przy ul. Betonowej i Brzozowej 14 989,29 
Przebudowa instalacji sygnalizacyjno-alarmowej w pomieszczeniach urzędu gminy w 
uwzględnieniem dostosowania nowego systemu do zaleceń systemu SEKAP 

5 080,08 

Zabudowanie odcinka rowu przydroŜnego przy ul. Akacjowej – Jana Pawła II w Nędzy 10 246,15 
Wykonanie odcinka chodnika przy ul. Rogol w Nędzy 24 463,77 
Remont części ul. Ofiar Oświęcimskich (bocznej) w Górkach Śl. 13 381,62 
Remont klatki schodowej i adaptacja korytarza II piętra urzędu gminy 4 500,00 
Remont lokalu mieszkalnego w Nędzy przy ul. Gliwickiej 31/2 (wymiana posadzek, remont wc, 
roboty malarskie) 

3 000,00 

Zabudowa części rowu przydroŜnego wraz z remontem przepustów oraz odmuleniem dalszego 
odcinka rowu przy ul. Raciborskiej w Ciechowicach 

18 491,11 

W 2007 ROKU UZYSKANO NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY: 
 ●  21.984,00  dotacji z WFOŚ i GW w Katowicach na zadanie „Termoizolacja wraz z  modernizacją  

  źródła ciepła i instalacji C.O. w budynku szkolno - przedszkolnym w Zawadzie KsiąŜęcej” ●   82.207,00  poŜyczki z WFOŚ I GW w Katowicach na zadanie j.w. ● 146.079,00   dotacji z  WFOŚ I GW w Katowicach na zadanie „Termomodernizacja  ZSG w Nędzy” ●   31.078,00  poŜyczki z WFOŚ I GW w Katowicach na zadanie j.w. ●   40.425,00  umorzenia poŜyczki zaciągniętej w 2005 r. na zadanie  „Termomodernizacja budynku urzędu 
  gminy wraz z modernizacją  kotłowni” ●     8.200,00 dotacji z PFRON oddział Katowice na realizację pilotowego programu  p.n. „Uczeń  
  na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy 
  wiejskie oraz gminy miejsko - wiejskie” ●   42.034,00 dotacji z Województwa Śląskiego na realizację programu p.n. „Mogę osiągnąć więcej, daj mi 
  szansę” ● 122.240,46 z WFOGR w Katowicach na zadanie p.n. „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 
  sołectwie Ciechowice i Babice” ● 154.932,29 z Województwa Śląskiego na realizację zadania p.n. „Budowa chodnika przy ul. Gliwickiej w 
  Szymocicach” ●                ponadto w 2007 r. podwyŜszono czynsz dzierŜawny ● 575.679,00 uzyskano ze sprzedaŜy działek 

 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Spotkanie opłatkowe  
w świetlicy w Górkach Śląskich 

 
   W atmosferze zbliŜających się świąt BoŜego 
Narodzenia 21.12.2007 r. odbyło się w świetlicy 
w Górkach Śl. spotkanie opłatkowe, na którym 
zgromadziły się licznie dzieci, a udział wzięli 
równieŜ zaproszeni przedstawiciele władz 
gminy. MłodzieŜ szkolna wystąpiła z programem 
artystycznym przygotowanym przez 
Mieczysława DroŜdŜa. Przy wspólnym 
kolędowaniu złoŜono sobie tradycyjne Ŝyczenia. 
 

Trochę zimowej rekreacji 
 
   Mimo braku śniegu dotychczas tej zimy dzieci 
z Górek Śl. mogły jednak zakosztować szczypty 
zimowego sportu, wyjeŜdŜając trzykrotnie na 
lodowisko do Pszowa (19.12.2007 r., 
17.01.02008 r. i 23.01.2008 r.) 
Zainteresowanie tą formą rekreacji jest wśród 
dzieci i młodzieŜy naszej gminy spore. 

 

 
Jasełka w ZSG w Nędzy 

 
 
    21.12.2007 r. uczestnicy koła teatralno-
dziennikarskiego pod kierunkiem Iwony Tomiczek 
przygotowali przedstawienie boŜonarodzeniowe pt. 
"Zasiądźmy do wspólnej wigilii", które zostało 
zaprezentowane uczniom ZSG w Nędzy. Widzowie 
śledzili przygody dwóch rodzin, których losy 
przeplatały się z dziejami Świętej Rodziny. 
Wykorzystana scenografia pozwoliła wczuć się w 
klimat BoŜego Narodzenia. Punktem kulminacyjnym 
spektaklu była wspólna wieczerza poprzedzona 
łamaniem się opłatkiem z publicznością. W 
widowisku wykorzystano elementy tańca, kolęd i 
ludowych pastorałek w wykonaniu uczniów 
podstawówki. Młodzi aktorzy mieli okazję wcześniej 
juŜ zaprezentować swe umiejętności społeczności 
lokalnej podczas X Szkolnego Kiermaszu 
Świątecznego 09.12.2007r. Jasełka zostały ciepło 
przyjęte ze strony widzów i stworzyły świąteczny 
rodzinny klimat. 
 

 
Występ chóru ZSG  

w kościele MB RóŜańcowej  
w Nędzy 

 
    13.01.2008 r. w niedzielne 
popołudnie w parafialnym kościele w 
Nędzy szkolny chór instrumentalno-
wokalny pod opieką Joanny Galas przy 
współpracy Sylwii Linek wystąpił z 
oryginalnym repertuarem kolęd i 
pastorałek. Uczniowie zaprezentowali 
znane utwory w nowym opracowaniu. 
Ten sam repertuar został 
przedstawiony w kościele Dobrego 
Pasterza w Górkach Śl. 
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Radny 
Krystian Okręt 

APEL 
do klubu radnych Razem dla Wszystkich 

 
   Zwracam się do członków klubu radnych Razem dla Wszystkich o zajęcie stanowiska w 
następujących sprawach: 
   I. WyraŜenia uzasadnienia decyzji odwołania ze składu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu radnych 
Gerarda Przybyły i Henryka Postawki  podjętej na sesji Rady Gminy 17.12.2007 r. 
   II. Próby odwołania mnie ze stanowiska przewodniczącego KOKiS przez radnego Waldemara 
Wiesnera na posiedzeniu 25.01.2008 r. 
 

Wyjaśnienia 
   I. Uchwała z 17.12.2007 r. została zaskarŜona i w myśl obowiązujących przepisów prawa nie 
weszła w Ŝycie. Czeka na rozstrzygnięcie, dlatego radni G. Przybyła, H. Postawka i E. 
Krakowczyk są nadal pełnoprawnymi członkami KOKiS. 
   1. Moje stanowisko jest kwestionowane przez przewodniczącego Rady Gminy, któremu pragnę 
wyjaśnić, Ŝe opieram się na przepisach ustawy o samorządzie gminnym i kodeksu postępowania 
administracyjnego. 
   2. Panu przewodniczącemu rady przysługuje zaskarŜenie w tej kwestii. 
   II. Próba odwołania mnie ze stanowiska przewodniczącego KOKiS podjęta przez Pana Waldemara 
Wiesnera świadczy jedynie o nieodpowiedzialnej postawie, który swym postępowaniem pragnął 
zademonstrować zgromadzonej na posiedzeniu publiczności  swą siłę. 
   1. Wnioski Pana W. Wiesnera nie dość, Ŝe zawierały uchybienia natury proceduralnej i ze względu 
na ich sprzeczność mogły doprowadzić do kompromitacji Komisji  (czemu osobiście zapobiegłem, 
odsyłając je wnioskodawcy do sprostowania), to jednocześnie z premedytacją zaburzały przebieg 
posiedzenia. 
   2. Pan W. Wiesner nie potrafił uzasadnić swego wniosku o odwołanie mnie, stwierdzając jedynie, 
Ŝe jest to jego prywatna sprawa. Wynika z tego, Ŝe powodem działania są jakieś osobiste animozje 
wobec mojej osoby. 
   3. Dziwi mnie to, Ŝe inni radni, podzielając poglądy Pana W. Wiesnera, dają się wciągać w 
proceder niczym nie uzasadnionej dyskredytacji mojej osoby. 

 
Wnioski 

   1. Apeluję do członków klubu radnych Razem dla Wszystkich o zaprzestanie torpedowania działań 
organów samorządowych w imię dobra naszej Gminy. 
   2. Proszę o merytoryczne ustosunkowanie się na łamach Gazety Samorządowej do wcześniej 
podjętych decyzji. 
   3. Aby ustabilizować napiętą sytuację w sprawach oświaty, kultury i sportu, sprowokowaną nie 
przemyślanymi działaniami przewodniczącego Rady Gminy, wnioskuję o rozwiązanie Komisji Oświaty, 
Kultury i Sportu i powołanie na jej miejsce dwóch niezaleŜnych komisji: Oświaty oraz Kultury i 
Sportu. Jest to jedyne rozsądne rozwiązanie w obecnej sytuacji. Wniosek powyŜszy przedstawię na 
najbliŜszej sesji. 
 
                                                                                                              Krystian Okręt 
 

 
 

PUNKT PRZYJĘĆ INTERESANTÓW 
PRZEZ DZIELNICOWYCH 

I REFERENTÓW 
 MIEJSCOWOŚĆ: NĘDZA, UL. LEŚNA 1 

TEL. (032) 410 – 20 - 73 
GODZINY URZĘDOWANIA : 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU  
W GODZ. 800 - 2000  

W RAZIE NIEOBECNOŚCI 
FUNKCJONARIUSZY TELEFON 

KONTAKTOWY: 
POSTERUNEK POLICJI KUŹNIA 

RACIBORSKA 
TEL. (032) 459-42-01,  

LUB TEL. ALARMOWY 997 
 


