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WRZESIEŃ 2008 

 Gazeta  
                S A M O R Z Ą D O W A 

 

OBOWIĄZKI MIESZKAŃCÓW DOTYCZĄCE POZBYWANIA SIĘ NIECZYSTOŚCI 
CIEKŁYCH 

 
1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek wyposaŜyć nieruchomość w szczelny zbiornik 

bezodpływowy do gromadzenia nieczystości ciekłych ( szamb). Nie dotyczy to posesji wyposaŜonych 
w przydomowe oczyszczalnie ścieków.  

2. Nieczystości ciekłe naleŜy usuwać z taką częstotliwością , aby nie dopuścić do wypływu ścieków ze 
zbiornika oraz nie rzadziej niŜ raz na pół roku. 

3. Nieczystości ciekłe mogą być usuwane tylko przez przedsiębiorcę , który posiada odpowiednie 
zezwolenie Wójta Gminy. 

4. Usługi wywozu nieczystości mogą odbywać się tylko w oparciu o umowę zawartą  z 
przedsiębiorcą.       

 
                   W związku z powyŜszym wzywa się wszystkich właścicieli nieruchomości  do  niezwłocznego 
zawarcia umowy na wywóz nieczystości ciekłych. PoniŜej podajemy wykaz przedsiębiorców, którzy 
posiadają zezwolenia Wójta Gminy Nędza na prowadzenie w/w działalności: 
 
Lp. Nazwa  Adres Kontakt 
1. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o 47-400 Racibórz 

ul. Adamczyka 10 
(032) 415 34 24 

2. REMONDIS Sp. z o. o. 44-100 Gliwice 
ul. Kaszubska 2 

Biuro obsługi klienta 
Kędzierzyn- Koźle  
(077) 482 67 05 

3. Zakład Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej 

47-420 Kuźnia 
Raciborska 
ul.  Słowackiego 6 

(032) 419 14 27 
(032) 419 13 68 

4. Rolnicza Spółdzielnie Produkcyjna 47-440 Ciechowice 
ul. Powstańców 1 

(032) 410 20 51 

5. STEF –MAR s.c. Izabela i Krzysztof 
Stefunyn 

47-440 Babice 
ul. Piaskowa 24 

(032) 410 20 10 

6. Wywóz nieczystości płynnych z budynków 
Zenon Palica 

47-400 Racibórz 
ul. Królewska 2/30 

506 950 597 

 
                   Jednocześnie informujemy , Ŝe zostaną przeprowadzone kontrole sprawdzające sposób 
pozbywania się nieczystości ciekłych przez właścicieli posesji. Kontrole są niezbędne w celu 
wyeliminowania zagroŜenia środowiska naturalnego, które jest spowodowane nielegalnym 
wprowadzaniem ścieków do wód i do gruntu. 
 
Podstawy prawne : 
- ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2005r. Nr 
236 , poz. 2008 z późn. zm.), 
-Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza ( Uchwała  Nr XLIII/390/06 Rady 
Gminy Nędza z dnia 07 sierpnia 2006r. ) 
 



 
DOśYNKI GMINNE - 21 WRZEŚNIA 2008 

 

 
W niedzielę 21 września br. miały miejsce 

Gminne DoŜynki, których gospodarzem było 
Sołectwo Szymocice. 

Jak tradycja kaŜe, na zakończenie Ŝniw 
rolnicy dziękują za dobre i szczęśliwe zbiory. Jest 
to równieŜ okazja do radości i świętowania. Dawno 
minęły w naszej gminie czasy, gdy pola złociły się 
łanami zbóŜ. Jednak ci rolnicy, którzy uprawiają 
jeszcze swoją ojcowiznę, spotkali się, by na 
uroczystej mszy św. dziękować Bogu za zbiory. 
Dlatego teŜ doŜynki rozpoczęły się mszą św. o 
godzinie 10.00. na cmentarzu w Szymocicach 
celebrowaną przez księdza proboszcza Joachima 
Miksę, który wygłosił okolicznościową homilię 
nawiązującą do tej uroczystości.   

O godzinie 13.00. korowód doŜynkowy 
przemaszerował ulicami Szymocic przy 
akompaniamencie orkiestry dętej z Zawady 
KsiąŜęcej. W korowodzie udział wzięli rolnicy, 
straŜacy ze sztandarami, dzieci i kobiety w 
barwnych strojach ludowych oraz górnicy. Ozdobą 
orszaku były pięknie ustrojone konie i bryczki. Nie 
zabrakło równieŜ korony – symbolu Ŝniw. 

Starostami tegorocznych doŜynek byli pani 
Teresa Kura i pan Grzegorz Buczek, którzy 
wspaniały bochen chleba i bukiet kwiatów 
przekazali na ręce pani Wójt. 

Dalszy ciąg imprezy odbył się pod 
specjalnie rozłoŜonym namiotem obok budynku 
straŜy OSP. Organizatorzy zadbali o bardzo dobrze 
zaopatrzony bufet; moŜna było posmakować 
pysznych ciast upieczonych przez miejscowe 
gospodynie, posilić się takimi specjałami jak 
grochówka, placki ziemniaczane czy kiełbaski z 
grilla. 

Organizatorzy zadbali równieŜ o bogaty 
program doŜynek. W programie Święta Plonów nie 
zbrakło m.in. występu orkiestry dętej z Zawady 
KsiąŜęcej, występów grup kabaretowych - 
„Gustlików” i „Szpyndlików”. Wiele miłych wraŜeń 
dostarczył występ zespołu tanecznego „ŁęŜczok” z 
Zawady KsiąŜęcej. Występ gawędziarki Teresy 
Szulc rozbawił publiczność. Główną atrakcją był 
koncert zespołu B.A.R., natomiast zabawa 
taneczna odbyła się z zespołem „GAMA”. 
Publiczność bawiła się i tańczyła do późnych godzin 
nocnych. 

Niestety pogoda w tym roku nie dopisała, 
jednak mimo tego nie zawiedli mieszkańcy 
Szymocic, którzy bardzo pomysłowo przystroili 
swoje posesje. MoŜna było podziwiać stare sprzęty, 
które niegdyś ułatwiały prace w gospodarstwie, 
manekiny gospodarzy w roŜnych sceneriach oraz 
bogato zastawione owocami i warzywami stoły. 
Specjalnie powołana komisja wyłoniła zwycięzców 
najlepiej przystrojonych posesji; pierwsze miejsce 
zajęła rodzina Frydrych, która za pomysłowość 
otrzymała nagrodę w postaci tortu, miejsce drugie 
przyznano rodzinie Buczek, a trzecie rodzinie 
Ilnicki. 

Organizatorzy doŜynek składają gorące 
podziękowania wszystkim osobom, które były 
bezpośrednio i pośrednio zaangaŜowane w 
organizację uroczystości, a szczególnie 
pracownikom obsługi i osobom czuwającym nad 
porządkiem i bezpieczeństwem imprezy.



 
NAZWY MIEJSCOWE GMINY NĘDZA (1)                         

 
   Nazewnictwem miejscowym zajmuje się wyspecjalizowana dyscyplina językoznawcza zwana 
toponomastyką, będąca działem onomastyki, która z kolei swym zakresem obejmuje badania nad 
wszystkimi nazwami własnymi. Klasyfikacja etymologiczna nazw miejscowych wydobywająca pierwotną treść 
znaczeniową nazw przedstawia się następująco: 
   Nazwy kulturowe nawiązują do nazw wytworów kultury materialnej i duchowej. 
   Nazwy topograficzne oznaczają charakterystyczne, naturalne właściwości nazwanego miejsca, na którym 
powstała osada, informację o ukształtowaniu i wyglądzie terenu, szacie roślinnej i zwierzęcej oraz o połoŜeniu 
miejsca względem innego obiektu. 
   Nazwy patronimiczne określają zbiorowo mieszkańców od imienia lub przezwiska załoŜyciela osady i 
informują, czyimi oni są potomkami, bądź teŜ mówią o społecznej zaleŜności od osoby noszącej imię lub 
przezwisko będące podstawą nazwy. 
   Nazwy dzierŜawcze sygnalizują, kto był pierwszym właścicielem osady. 
 

 
Nędza (nazwa kulturowa, wieś sołecka, siedziba gminy, ok. 3.344 mieszkańców). 
 
   Zainteresowanie mieszkańców naszej wsi pochodzeniem jej nazwy jest bardzo Ŝywe. Dlatego chciałbym 
podzielić się z Czytelnikami moimi uwagami i spostrzeŜeniami na ten temat. 

   Przez nazwy miejscowe – pisał Wilhelm von Humboldt (1767-1835), wybitny językoznawca niemiecki – 
najstarsze i najtrwalsze pomniki dziejowe, opowiada wymarły naród swoje dzieje. Zapewne wielu 
mieszkańców naszej miejscowości niejednokrotnie zastanawiało się nad pochodzeniem jej nazwy. Z braku 
odpowiednich publikacji popularnonaukowych zrodziły się do tej pory przeróŜne domysły, a rezultatem tych 
dociekań są do tej pory wręcz baśniowe opowieści tłumaczące etymologię (pochodzenie) nazwy miejscowości 
Nędza. Pragnę jednak do problemu podejść w miarę przystępnie i wyjaśnić w sposób popularnonaukowy  jej 
pochodzenie. 

   Nazewnictwo miejscowe bada wyspecjalizowana nauka zwana toponomastyką, która stara się wydobywać 
pierwotną treść znaczeniową nazw, czyli to, co dana nazwa mogła oznaczać w chwili jej powstania. Nędza w 
klasyfikacji toponimów (nazw miejscowych) naleŜy do nazw kulturowych, nawiązujących do określeń 
wytworów kultury materialnej i duchowej społeczeństwa. Osada załoŜona została na początku XVII w. w 
lesistej ówcześnie okolicy. W porównaniu do Ŝyznych obszarów ziemi raciborskiej osada ta była wtedy bardzo 
uboga i duŜo mniej zasobna. Najpierw osiedlił się tutaj gajowy, a w pobliŜu jego chaty, jak podają źródła 
historyczne, w 1620 r. baron  H. von Mettich urządził gorzelnię, a następnie przez XVIII w. rozwijało się 
stopniowo osadnictwo. ChociaŜ na marginesie naleŜy dodać, Ŝe według badań archeologicznych - 
przeprowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego ćwierć wieku temu - istniało tutaj juŜ 
osadnictwo nad rzeką Suminą w okresie rzymskim, ale nie wiadomo dlaczego w pewnym momencie zupełnie 
zanikło (moŜe ze względu na jakiś kataklizm???). Jest więc Nędza miejscowością duŜo młodszą od 
okolicznych osad, dlatego w początkowym okresie biedniejszą – stąd nazwa oznaczająca ubóstwo, biedę, 
niedostatek. Identyczne oznaczenia dawnych, ubogich wsi istnieją dla stawu w Zaborzu koło Strumienia 
(woj. śląskie) oraz dla folwarku w Sanockiem (woj. podkarpackie). Natomiast niedaleko Zakopanego 
zlokalizowana jest miejscowość Nędzówka, a nazwisko Nędza jest w tej okolicy bardzo popularne, dla 
przykładu: Janosik Nędza Litmanowski, pochodzący wg przekazów z Nędzowego Gronika, tytułowy bohater 
drugiej części Legendy Tatr (1911), powieści Kazimierza Przerwy Tetmajera (1865-1940), czy podhalański 
pisarz Stanisław Nędza Kubiniec (1897-1976), urodzony w Kościelisku. Modernistyczna sztuka Gabrieli 
Zapolskiej (1860-1921) nosi tytuł Antek Nędza. RównieŜ na mapie Stanów Zjednoczonych moŜna znaleźć 
miejscowość o nazwie Poverty, co po polsku oznacza po prostu Nędza. 

   Trzeba mieć jednak świadomość, Ŝe do 1945 r. Nędza była w granicach Niemiec i nazwy miejscowe Śląska 
podlegały wpływom języka niemieckiego. Na przykładzie naszej miejscowości moŜemy prześledzić proces 
dostosowania jej do systemu fonologicznego (brzmieniowego) języka niemieckiego. Do 1910 r. zapis w aktach 
miejscowego Urzędu Stanu Cywilnego brzmiał Nendza. W znanym opowiadaniu Aleksandra Świętochowskiego 
(1849-1938) pt. Klemens Boruta (1880), którego akcja rozgrywa się pod koniec XIX w. właśnie w Nędzy na 
wstępie czytamy: Nędza naleŜy do tych niewielu szczęśliwych wiosek Górnego Śląska, które dotąd zachowały 
swą polską nazwę. Wyznać jednak trzeba, Ŝe ani landrat, ani prezes rejencji, ani nawet minister spraw 
wewnętrznych w połączeniu z ministrem sprawiedliwości nie kusili się o przemianę jej rodzinnego imienia. 
Podczas gdy Raciborze, Lublinice, Olszowy i inne miejscowości otrzymały, bodaj w pisowni, przymusowy 
chrzest germański Nędza pozostała nietknięta. Nie moŜna bowiem liczyć tego za szkodliwy uszczerbek, Ŝe 
boska mowa landratów nie znajdując w swym abecadle samogłoski nosowej zastąpiła ją spółgłoską płynną i z 
Nędzy zrobiła Nendzę. Ludowi natomiast nawet królewsko-ziemiańska rejencja pozostawiła zupełne i niczym 
nie ograniczone prawo uŜywania Nędzy. Natomiast w 1910 r. dostosowano nazwę do wymowy niemieckiej w 
postaci Nensa. Dopiero na początku 1930 r. pojawia się narzucona niemieckobrzmiąca nazwa Buchenau (co 
odpowiadałoby takim nazwom jak Buków, Bukowo i niemiecka nazwa nawiązywałaby – świadomie lub nie – 
do przysiółka Buk w obrębie Nędzy, tam gdzie obecnie mieści się boisko piłkarskie i GOSiR). Przed dojściem 
Hitlera do władzy tego typu „chrzty” były jeszcze sporadyczne, natomiast po 1933 r. zaczęły narastać, by w 
latach 1935-36 nabrać planowej akcji o charakterze masowym, czego dowodem są zmiany nazw miejscowości 
w naszej gminie dokonane  w 1936 r.: Zawada Ks.-Rainfelde, Górki Śl.-Waldeck, Babice-Jungbirken), 
Szymocice- Simsforst, Ciechowice-Oderbrück.  

   Współcześnie dodatkowe nazwy miejscowe na terenach zamieszkałych przez mniejszości narodowe nie 
mogą – zgodnie z polskim prawem – nawiązywać do nazw z okresu 1933-1945 nadanych przez władze byłej 
III Rzeszy. 

    



  

 Pojawianie się od czasu do czasu argumentacji za zmianą nazwy naszej miejscowości ze względów 
czysto znaczeniowych, które niektórych naszych mieszkańców rzekomo wprawiają w zakłopotanie, kiedy 
muszą przyznać się skąd pochodzą, wydaje mi się nieuzasadnione, gdyŜ nazwa naszej wsi jest na tyle 
oryginalna, Ŝe zawsze skłania nieznajomych do dyskusji, a z reguły kończy się ona dla nas, nędzan, bardzo 
pozytywnie... Nie mamy się naprawdę czego wstydzić.  

   Reasumując: nazwy stare są cennym świadkiem przeszłości, informatorem o warunkach Ŝycia ich dawnych 
mieszkańców i dlatego nie powinny być zmieniane. Takie jest stanowisko wszystkich językoznawców 
zajmujących się nazewnictwem miejscowym. 

 

   Do miejscowości Nędza naleŜą następujące części i przysiółki: 

BaŜoły (nazwa topograficzna), w dialekcie śląskim oznacza bagna, obszary trwale podmokłe, powstałe w 
wyniku utrudnionego odpływu wód gruntowych; trzęsawisko, grzęzawisko (dla porównania z j. czeskiego 
bažina). 

Błotnik (nazwa topograficzna) oznaczająca zbiornik błota, dół z błotem, kałuŜę. 

Borowiec (nazwa topograficzna) od wyrazu bór – duŜy, gęsty las z przewagą drzew iglastych. 

Buk (nazwa topograficzna) określająca miejsce, gdzie kiedyś rosły buki – drzewa o srebrzystej korze; na 
marginesie moŜna wspomnieć, Ŝe w okresie międzywojennym Niemcy zmienili nazwę miejscowości Nędza na 
Buchenau (z niemieckiego Buche – buk). 

Górywoda (nazwa dzierŜawcza) od popularnego śląskiego nazwiska Gorzywoda czy Gorywoda. 

Heltry (nazwa kulturowa), od niemieckiego słowa Hälter – zbiornik; są to zbiorniki wodne wybudowane w celu 
uzupełniania wody dla potrzeb straŜy poŜarnych. 

Kozi Rynek (nazwa kulturowa) świadcząca o rozwiniętym handlu kozami (a moŜe innym inwentarzem 
Ŝywym) w tej części wsi.  

Mała Nędza (nazwa kulturowa) rozwinęła się u boku rozrastającej się juŜ wcześniej osady i korzystała z jej 
zasobów, do czego niewątpliwie przyczyniła się gospodarcza przedsiębiorczość barona Metticha. 

Osiedle Bolero (nazwa kulturowa), powojenne określenie zespołu budynków mieszkalnych, który powstał 
obok stacji PKP Wielka Nędza. W latach osiemdziesiątych wybudowano ponadto blok mieszkalny dla 
pracowników kolejowych (przy obecnej ul. Jesionowej). Określenie Bolero jest do tej pory niejasne (sugeruje 
jedynie znany taniec i... moŜe z tym związaną rozrywkę, którą nowo wprowadzeni lokatorzy sobie wtedy 
urządzali i czuli się w nowym miejscu nadzwyczaj dobrze, ale w tym wypadku są to tylko domysły). 

Piła (nazwa kulturowa) oznaczająca w staropolszczyźnie tartak w znaczeniu mechanicznego urządzenia 
znajdującego się w młynie i poruszającego wodę (konkretnie na rzece Suminie) w celu tarcia drewna; ze 
względu na gwarową wymowę il (-ił) na –iel funkcjonowała równieŜ nazwa Piela.  

ReŜnowiec (nazwa topograficzna) od wyrazu gwarowego reŜ – Ŝyto i oznaczająca pole, na którym uprawiano 
Ŝyto. 

Rogol (nazwa topograficzna) funkcjonująca w formie gwarowej (w odmianie literackiej byłoby Rogal), 
wskazująca na połoŜenie przysiółka w stosunku do centrum miejscowości, znajdującego się gdzieś na rogu pod 
lasem, na uboczu. 

Stara Nędza (nazwa kulturowa) była miejscem roszenia lnu nieopodal funkcjonującej wcześniej roszarni. 
Współcześnie obszar ten został przeznaczony na budownictwo jednorodzinne z równoczesnym wykorzystaniem 
na cele przemysłowo-usługowe (obecnie jest to ulica Akacjowa). 

Szachta (nazwa topograficzna) od staropolskiego wyrazu pospolitego szachta oznaczającego dół, zagłębienie. 

Trawniki (nazwa topograficzna) określająca okolicę trawiastą, łąkową; w wymowie gwarowej Trowniki (z tzw. 
a pochylonym, wymawianym jak o). 

 

Wandrowiec (nazwa dzierŜawcza) od nazwiska Wander (z niemieckiego Wanderer – wędrowiec). 

Wielka Nędza (nazwa kulturowa) rozwinęła się dzięki wybudowaniu kolei, a stacja ta stała się w XIX w. 
waŜnym międzynarodowym węzłem kolejowym na trasie Wiedeń-Warszawa, łączącym lokalnie Bogumin, 
Koźle, Rybnik, a później Katowice. PrzejeŜdŜał tędy Orent-Express  (Berlin-Konstantynopol). W późniejszym 
czasie wybudowano obok stacji kolonie domków dla pracowników kolejowych. 

Zollburg (nazwa kulturowa) określająca obecnie zespół budynków wybudowanych przez Niemców w latach 
dwudziestych XX w. dla pracowników urzędu celnego w pobliŜu ówczesnej granicy niemiecko-polskiej. 

 

                                                                                                                 Krystian Okręt 



KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU ZSG W NĘDZY – DYREKTOR mgr MARIA CZERWIŃSKA 
 

 
Od 1 września tego roku, w wyniku wygranej w konkursie,  przejęłam zarządzanie Zespołem Szkolno – 

Gimnazjalnym w Nędzy. Jestem mieszkanką sąsiedniej gminy – KuŜni Raciborskiej. Tam skończyłam szkołę 
podstawową, a wykształcenie średnie uzyskałam w I LO w Raciborzu w roku 1990. W roku 1996 uzyskałam 
tytuł magistra matematyki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Odtąd jako nauczyciel związana jestem z 
tutejszą społecznością, a przede wszystkim z młodzieŜą szkolną. Matematyka to moja pasja, dlatego uczyłam 
ją od początku istnienia Gimnazjum w Nędzy, a od 2003 roku w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym. Zdaję sobie 
sprawę, Ŝe jest to przedmiot niezbyt lubiany przez uczniów, ale staram się przede wszystkim nauczyć moich 
słuchaczy myślenia matematycznego, co, jak wiemy, przydaje się nie tylko na lekcjach, ale równieŜ w 
codziennym Ŝyciu, pewnie dlatego nieprzypadkowo mawia się, Ŝe matematyka jest królową nauk, co jednak 
nie zawsze chce zrozumieć moja córka! 
 Kiedy podjęłam decyzję o kandydowaniu na stanowisko dyrektora, zadałam sobie pytanie: „Co zrobić, 
aby to, co dobre  w naszej szkole, było jeszcze lepsze?” – takie teŜ jest motto mojej koncepcji funkcjonowania 
i rozwoju ZSG w Nędzy. Wszyscy wiemy, Ŝe szkoła to przede wszystkim uczniowie, dla nich tu jesteśmy, dla 
nich zdobywamy coraz to lepsze umiejętność, to Oni są  sensem naszej pracy. Chciałbym zaoferować uczniom 
naszej szkoły szeroką gamę zajęć dodatkowych i umoŜliwić dostęp do tych zajęć kaŜdemu uczniowi. Wiem 
doskonale, Ŝe szkoła, choćby najlepsza, moŜe „spowszednieć”, dlatego będę zachęcać nauczycieli, aby 
organizowali dla swoich wychowanków róŜnego rodzaju warsztaty, wycieczki dydaktyczne, obozy naukowe, 
spotkania z ciekawymi ludźmi, zajęcia poza szkołą, co w mojej koncepcji ujęłam pod hasłem „nauczanie poza 
ławką”. Priorytetem dla mnie i całego mojego zespołu nauczycielskiego jest udział w projektach finansowanych 
przez Unię Europejską typu Sokrates – Comenius, przez Stowarzyszenie Współpracy Polsko – Niemieckiej 
Jugendwerk oraz dalsza współpraca ze szkołą w Republice Czeskiej, finansowana przez tutejszy Urząd Gminy, 
poniewaŜ chcę kontynuować otwarcie naszych podopiecznych na Europę, kształtowanie postawy tolerancji i 
zrozumienia poprzez zaangaŜowanie w spotkania młodzieŜy z róŜnych krajów. Jest to takŜe doskonała okazja 
do przysłowiowego szlifowania umiejętności posługiwania się językiem obcym.  
 Rodzice przekazują swoje dzieci pod naszą opiekę i chcą, aby ich pociechy były w tym czasie 
całkowicie bezpieczne. Dlatego, aby zaspokoić te potrzebę rodziców, będę się starała pozyskać fundusze na 
poprawę bezpieczeństwa w naszej szkole: załoŜenie monitoringu, zabezpieczenie bocznych drzwi wejściowych, 
zwiększenie kontroli osób odwiedzających naszą szkołę podczas zajęć lekcyjnych. 
 W ramach przygotowywania uczniów do funkcjonowania w dorosłym Ŝyciu  planuję zorganizować kursy 
udzielania pierwszej pomocy, prelekcje z przedstawicielami poradni uzaleŜnień, poradni psychologiczno – 
pedagogicznej.  
 Bardzo waŜne jest dla mnie budowanie atmosfery współodpowiedzialności za wszystko, co dzieje się w 
szkole i dobrego i złego. Chcę być dla moich uczniów „dyrektorem – przyjacielem”, pomocnikiem i 
koordynatorem ich działań,  nie oddzielać się od nich niewidoczna zasłoną, ale uczestniczyć we wszystkich 
przygotowywanych przez nich imprezach, być oparciem w chwili słabości, cieszyć się razem z nimi 
osiągniętymi sukcesami, ale równieŜ skarcić, kiedy zajdzie taka potrzeba. Drzwi do mojego gabinetu są i będą 
dla uczniów zawsze otwarte.  
 Drugim waŜnym elementem szkoły są nauczyciele. Od nich w duŜym stopniu zaleŜy jak szkoła jest 
postrzegana przez uczniów i ich rodziców. Nasza kadra jest wysoce wyspecjalizowana, wszyscy nauczyciele 
uczą zgodnie ze swoimi kwalifikacjami, większość podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w kursach 
dokształcających i doskonalących. Mamy w swoim gronie dwóch nauczycieli ze stopniem naukowym doktora. 
Jak widać kadra jest otwarta na działania i nowości, dlatego będę się starać, aby poprzez budowanie poczucia 
jedności i współodpowiedzialności za szkołę nie poprzestawali na swoich dokonaniach, ale wprowadzali 
innowacyjne metody nauczania i oceniania uczniów, poprzez wprowadzenie np. zasad tzw. „oceniania 
kształtującego”. Czuwać będę nad tym, aby stosowane  były jednolite  zasady postępowania wobec uczniów, 
opracowane w dokumentacji szkolnej. Jako dyrektor nie mam zbyt duŜych moŜliwości doceniania swoich 
pracowników  w sferze finansowej, ale to na co pozwalają mi przepisy, będę rozdzielała sprawiedliwie, 
adekwatnie do zaangaŜowania i efektywności pracy. 
 No i wreszcie „środowisko” czyli: rodzice, organ prowadzący i organ nadzorujący szkołę.  Bez rodziców 
szkoła w zasadzie przestałaby być szkołą, jak teatr bez widza, są niezwykłym wsparciem w działalności szkoły, 
zatem chciałabym, aby echem hasła: „rodzice w szkole” było liczne uczestnictwo rodziców w wywiadówkach 
klasowych, które będę się starała wzbogacać spotkaniami, prelekcjami, szkoleniami z osobami mogącymi 
pomóc w planowaniu przyszłości naszych dzieci, prawidłowego funkcjonowania w grupie rówieśniczej, radzenia 
sobie ze stresem i innymi problemami, które zostaną zasygnalizowane przez rodziców. Ścisła współpraca z 
Radą Rodziców pomoŜe w organizowaniu wielu imprez na terenie szkoły , nie tylko dochodowych, ale takŜe 
takich, których celem będzie integracja grup działających na rzecz szkoły. W porozumieniu i po akceptacji 
Rady Rodziców chciałabym podjąć próbę załoŜenia stowarzyszenia rodzicielsko – nauczycielskiego, co 
pozwoliłoby na rozszerzenie działalności i pozyskiwanie funduszy mogących wzbogacić ofertę edukacyjną 
naszej placówki. 
 Nasz szkoła jest stosunkowo „młodym” budynkiem, niestety wymaga juŜ wielu remontów. Dlatego 
starać się będę we współpracy z organem prowadzącym o odnowienie sal lekcyjnych, korytarzy i sali 
gimnastycznej, która słuŜy i słuŜyć będzie nie tylko uczniom naszej szkoły, ale równieŜ społeczności lokalnej.  
W swojej działalności będziemy nawiązywali współpracę z gminnym Centrum Europejskim oraz z gazetą 
samorządową.  
 Przede mną stoi duŜo zadań do wykonania, ale mam nadzieję, Ŝe z pomocą nauczycieli, uczniów oraz 
rodziców uda mi się zrealizować to, co najbardziej wartościowe i sprawić, Ŝe NASZA SZKOŁA będzie stale się 
rozwijała, szukała nowych rozwiązań, aby zadowolić wszystkich z nią związanych. 

   



INFORMACJA FIRMY „NAPRZÓD” 

OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY 
 

1. W spawie bezpańskich psów 
 KaŜdy właściciel odpowiada za swojego psa! Psy nie mogą opuszczać posesji, w razie gdyby jednak tak 
się stało kaŜdy ma prawo i obowiązek zgłoszenia tego faktu. W przypadku, gdy właściciel psa jest znany 
zgłoszenia naleŜy dokonać na Policji, natomiast gdy pies jest bezpański zgłoszenia przyjmuje Urząd 
Gminy, który poinformuje schronisko dla psów. 
 
2. W sprawie oczyszczania dróg dojazdowych do pól 
 Apeluję do wszystkich gospodarzy - po zakończonych pracach na polach drogi dojazdowe do pól 
mają zostać oczyszczone! 
 
3. W sprawie oczyszczania rowów 
 Na przełomie września i października rozpoczną się prace przy oczyszczaniu, pogłębianiu i udraŜnianiu 
rowów w sołectwie Ciechowice. 
 
4. Podziękowania Wójta Gminy 
Serdeczne podziękowania dla organizatorów doŜynek parafialnych w Ciechowicach i Babicach za 
zaangaŜowanie i piękną oprawę! 
 
 

„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą…” 
 

       Najserdeczniejsze wyrazy współczucia Marii Wadowskiej z powodu tragicznej śmierci ukochanego 

syna DAMIANA składają: Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nędzy 

oraz byli współpracownicy, koleŜanki i koledzy, wszyscy przyjaciele, a takŜe władze gminy Nędza w 

osobie pani Wójt. 

 



PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE 

Termoizolacja wraz z modernizacją źródła ciepła i instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku 
wielofunkcyjnym przy ul. StraŜackiej 2 w Nędzy 

� przetarg nieograniczony na "Termoizolację wraz z modernizacją źródła ciepła i instalacji wewnętrznej centralnego 
ogrzewania w budynku wielofunkcyjnym przy ul. StraŜackiej 2 w Nędzy" ogłoszono w Biuletynie Zamówień 
Publicznych nr 192959-2008 z dnia 19.08.2008 r., w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń i na stronie 
internetowej gminy Nędza,  

� otwarcie ofert nastąpiło w siedzibie zamawiającego, w dniu 10.09.2008 r. o godz. 900,  
� złoŜono 8 ofert, z czego odrzucono - 2,  
� wybór oferty:  

o zadanie nr 1: 
PB-U-H BUDMED Sp. z o.o., 
ul. Chopina 16, 47-400 Racibórz, 
cena wybranej oferty: 460 452,72 zł; gwarancja: 36 miesięcy; termin płatności: 21 dni od dostarczenia 
faktury,  

o zadanie nr 2: 
Technika Grzewcza i Sanitarna Brunon Raszczyk, 
ul. Hibnera 51, 44-217 Rybnik, 
cena wybranej oferty: 192 957,03 zł; gwarancja: 36 miesięcy; termin płatności: 30 dni od dostarczenia 
faktury.  

Dowóz uczniów do Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nędzy, na basen w Rybniku i dzierŜawa autobusu 
szkolnego w roku szkolnym 2008-2009 

� przetarg nieograniczony na "Dowóz uczniów do Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nędzy, na basen w Rybniku i 
dzierŜawa autobusu szkolnego w roku szkolnym 2008-2009" ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych 
nr 175212-2008 z dnia 30.07.2008 r., w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej 
gminy Nędza,  

� otwarcie ofert nastąpiło w siedzibie zamawiającego, w dniu 7.08.2008 r. o godz. 830,  
� złoŜono 1 ofertę, z czego odrzucono - 0,  
� wybór oferty: 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o., 
ul. Środkowa 5, 47-400 Racibórz,  

� cena wybranej oferty: dzierŜawa autobusu - 0,83 zł/km brutto, przewóz dzieci na basen 

ryczałtowo - 250,00 zł/kurs brutto, dowóz dzieci do placówek oświatowych - 9 749,33 zł/m-c 

brutto; termin płatności: 14 dni od dostarczenia faktury. 

 

FESTYN PARAFIALNY W NĘDZY Z OKAZJI 100 - LECIA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA I ODPUSTU 
PARAFIALNEGO 4-5.10.2008 R. 

04.10.-sobota 
 
1200  Msza św. w int. zmarłych i Ŝyjących ministrantów 
1400 Prezentacja multimedialna /Historia parafii na zdjęciach/ w tym czasie komentarz i 

muzyka/ 
SprzedaŜ losów (do skutku) na loterię Fantową – „KaŜdy los wygrywa” – losy 
specjalne: weekend w Krakowie u Zakonników, rower i zestaw profesjonalnych 
narzędzi kuchennych 

1600  Biesiada z radiem Vanessa -Piotr Scholz 
1800  Duo Dance - pokaz tańca 
1830           Leszek i Kornelia Filec - koncert 
2000 Zabawa taneczna, gra zespół „Boss” z Nędzy /Waldemar Wiesner  i Jerzy Marcol/ 
2400  Zakończenie 
 
05.10.-niedziela 
 
1100 Uroczysta suma, przewodniczy Ks. Bp Ordynariusz Jan Wieczorek 
1230  Obiad dla gości w Domu Parafialnym 
1430 - 1500 Uroczyste Nieszpory 
1520 - 1550 Występ członków DFK z Nędzy z programem okazjonalnym 
1600 Zespół Cover i Przyjaciele /m.in. Klaudia Stabik/ze Świetlicy przy Bibliotece w Nędzy 
1700  Piotr Scholz-Radio Vanessa 
1715  Adi ( Meschende-Niemcy) - koncert 
1830  „Duo Feniks” koncert     
2000  Losowanie „nagród specjalnych” 
2030   Zabawa Taneczna (gra zespół muzyczny „Ex Equo”) 

2400  Zakończenie 



 
50 LAT PÓŹNIEJ… 

 W 2008 roku – dokładnie 16 września, 

czyli 50 lat później, przy ulicy StraŜackiej w 

budynku OSP w Nędzy gościło 19 par, które 

obchodziły swoje Złote Gody: MARCOL Jadwiga – 

Michał, BIENIA Irmgarda – Henryk, PLEWA Józefa 

– Erwin, KAUFMAN RóŜa – Jerzy, TOMAŃSKA 

Maria – Robert, KAŁUśA Genowefa – Eryk, 

KOZUBSKA Agnieszka – Henryk, GZUK Maria – 

Jerzy, BLUCK Dorota – Józef, WIESNER Anna – 

Jerzy, MROSEK Hildegarda – Herbert, KOŁODZIEJ 

RóŜa – Gerard, MAZUREK Łucja – Eryk, KOCZY 

Hildegarda – Herbert, DUDEK Łucja – Helmut, 

SIKORA Maria – Bronisław, RAŹNIAK Brygida – 

Jan, BARON Helena – Hubert, PISZCZAN Maria – 

Herbert. Na jubileusz zaproszono takŜe licznych 

gości, wśród których byli m.in. Senator Antoni 

Motyczka, Poseł RP Henryk Siedlaczek. Wójt 

Gminy Anna Iskała odznaczyła pary za 

długoletnie poŜycie małŜeńskie medalami 

nadanymi przez Prezydenta RP Lecha 

Kaczyńskiego. KaŜde z małŜeństw otrzymało 

takŜe upominki w formie listu gratulacyjnego 

oraz pamiątkową księgę. Uroczystość uświetnił 

występ grupy dzieci z ZSG w Nędzy. 
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