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  NAUCZYCIELE NA GRUBIE    
 
     W tym roku, 11 października, nauczyciele 
Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Nędzy swą 
tradycyjną, koleŜeńską wycieczkę z okazji 
swego święta postanowili odbyć do 
Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego 
Guido w Zabrzu. Zjechali na poziom 170 z 
przewodnikiem-sztajgrem, który w zabawny 
sposób opowiadał o obyczajach górniczych, a 
powaŜniej o metodach wydobycia węgla oraz 
pracy górników na przełomie XIX i XX w. Nie 
obyło się bez spotkania ze Skarbnikiem, 
dobrym duchem kopalni, który okazał się 
bardzo sympatyczny. Zwiedzanie uzupełnione 
było fachową oprawą multimedialną, 
obrazującą bogatą historię górnictwa i kulturę 
Śląska, narzędzia górnicze, zmiany w ciągu 
stuleci sposobu wydobywania węgla. Z 
kopalnią Guido nierozerwalnie związane jest 
opowiadanie Gustawa Morcinka Łysek z 

pokładu Idy, gdzie autor umieścił jego  akcję, 
ale przewodnik zwrócił uwagę na wiele 
nieścisłości ukazanych w utworze literackim. 

 

 
 
 
 

EUROSKILLS 2008 ZDOBYTE! 
 

      EuroSkills2008 to konkurs skierowany do 
ludzi młodych, w 
wieku 18-25 lat 
(uczniów, studentów, 
absolwentów i 

młodych 
pracowników)którzy 

zdobyli lub są w 
trakcie zdobywania 

przydatnych 
kwalifikacji 

zawodowych, a takŜe do szkół, uczelni, 
dostawców i pracodawców. W ramach 
konkursu, ponad 500 profesjonalistów z 26 
krajów europejskich, ma szansę wykazać się 
swoimi umiejętnościami w jednej z ponad 
czterdziestu kategorii zawodowych. Polscy 
„mistrzowie” zawodu, wyłonieni w 
eliminacjach krajowych PolSkills2008, stanęli 
w szranki ze swoimi kolegami z innych krajów 
europejskich podczas  finału konkursu, który 
odbył się w dniach 18-20 września 2008 r. w 
Centrum Wystawowym Ahoy w Rotterdamie.  
Mieszkanka naszej gminy - Sabina Janda - 
zwycięŜyła w kategorii fryzura biznesowa. 
Fryzjerów było 40 i walczyli oni w trzech 
konkurencjach: fryzura biznesowa, full 
fashion i styl awangardowy. W nagrodę 
Sabina pojechała do ParyŜa. ZwycięŜczyni na 
łamach Gazety Samorządowej serdecznie 
gratulujemy i Ŝyczymy dalszych sukcesów!

śELAZNE WESELE 
  Serdeczne gratulacje z okazji 65-
rocznicy ślubu dla Państwa Wiktorii i Józefa 
Boszczon z Szymocic – Ŝyczymy Wam, aby 
płomień Waszej miłości nigdy nie słabnął, a 
Wasze Ŝycie upływało szczęśliwie w jego cieple i 
blasku. 

Wójt Gminy oraz Redakcja 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DoŜynki Parafialne w Nędzy, 28.09.2008 r. w kościele Matki Boskiej RóŜańcowej 

 
 Tegoroczna uroczystość doŜynkowa została przygotowana 
przez mieszkańców Małej Nędzy, przysiółka naszej wsi, gdzie jeszcze 
współcześnie wielu mieszkańców zajmuje się dorywczo pracą na roli. 
Bardzo mądrze ks. proboszcz Joachim Miksa, w swojej homilii, 
stwierdził, Ŝe mimo iŜ nasza wieś nie jest juŜ typowo rolnicza, to 
jednak tradycję doŜynek naleŜy kultywować jako dziękczynienie 
Bogu za dar, jaki dla nas przynosi przyroda w postaci swoich plonów. 
Szczególne wyrazy uznania naleŜą się Pani ElŜbiecie Gawlik, która 

była głównym koordynatorem wszystkich poczynań, zresztą wraz z P. Krystianem Okrętem była 
starościną doŜynek. W przygotowaniach tej uroczystości wzięli udział wszyscy mieszkańcy Małej 
Nędzy, równieŜ młodzieŜ i dzieci. Na szczęście wszystkim poczynaniom w niedzielne przedpołudnie 
sprzyjała słoneczna pogoda. 

   
UHONOROWANI NAUCZYCIELE 

 
      Za osiągnięcia dydaktyczne i odpowiedzialne budowanie procesu 
wychowawczego dla rozwoju osobowości ucznia Nagrodą Dyrektora 
Szkoły w dniu 14 października 2008 r. zostali uhonorowani następujący 
nauczyciele: 

� z ZSP Zawada KsiąŜęca: Jolanta Kalus, Weronika Zagolla, 
Wanda Rutko, Adrian Cichecki, Karina Garbas, Danuta 
Cembrzyńska 

� z ZSP Babice: Chrubasik RóŜa, Małgorzata Kocjan, Alicja 
Wisniewska, Edyta Łyczek 

� z ZSP Górki Śląskie: Czesława Wranik, Adela Podeszwa 
� z ZSG Nędza: Galas Joanna, Grycman Anita, Janowska Monika, 

Lincner Rafał, Oleszowska Bernadeta, Pielczyk Izabela, Linek  Sylwia, Skatuła Ewa, 
Tomiczek Iwona, Joszko Maria, Pala Edyta 

� z Przedszkola Nędza: Teresa Augustyn, Teresa Matuszek  
Nagrodę Dyrektora Szkoły otrzymało takŜe wielu pracowników administracji i obsługi. 
Natomiast Nagrodę Wójta Gminy w roku 2008 otrzymali:  

� Swoboda Grzegorz za szczególne zaangaŜowanie w pracę na rzecz szkoły i środowiska 
� Gzuk Irena za zapewnienie optymalnych warunków do realizacji zadań statutowych szkoły 

oraz wszechstronną współpracę ze środowiskiem szkoły. 

 
Z OKAZJI JUBILEUSZU  

50-LECIA 
 

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
W NĘDZY 

 
OGŁASZA UMORZENIE KAR PIENIĘśNYCH DLA CZYTELNIKÓW 

ZALEGAJĄCYCH  
ZE ZWROTEM KSIĄśEK. 

TO JEDYNA SZANSA – KSIĄśKI  
BEZ UREGULOWANIA NALICZONYCH KAR ZWRACAĆ MOśNA DO  

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W NĘDZY – UL. STRAśACKA 2  

DO 31.12.2008 r. 
 

CZYTELNIKU – PRZYJDŹ - NIE ZWLEKAJ! 
 



 
NAZWY MIEJSCOWE GMINY NĘDZA (2) 

 
 Przedstawiamy dalszy ciąg nazw miejscowych Gminy Nędza; w tym numerze 
Gazety Samorządowej sołectwa: Ciehowice, Łęg oraz Zawada KsiąŜęca. 

 

� Ciechowice (nazwa patronimiczna, wieś sołecka, ok. 483 mieszkańców). 

Nazwa określa potomków jakiegoś Ciecha, prawdopodobnie był załoŜycielem osady; imię 
Ciech jest skrótem od Ciechosław; znane są równieŜ inne skrócone postaci tego imienia, 
np. Ciechan, Ciechota, Ciechost, pochodzące od Dobrociech czy Radociech; gwarowa 
forma nazwy miejscowości Szychowice powstała pod wpływem niemieckim (do 1936 
zapisywano w dokumentach Schichowitz, potem do końca II wojny światowej 
Oderbrück). 
 

 

� Łęg (nazwa topograficzna, wieś sołecka, ok. 451 mieszkańców). 

Nazwa pochodzi od rzeczownika pospolitego łęg oznaczającego podmokłą, nadrzeczną łąkę 
z kępami zarośli; wieś ta leŜy nad rzeką Odrą. Zapis niemiecki Leng. 

 Przysiółki: 

� Kanar (nazwa pamiątkowa), związana z wybudowaniem kanału Ulga na Odrze w 
1942 r.; charakterystyczna jest miejscowa, gwarowa wymowa rzeczownika 
pospolitego kanał jako kanar. 

� Orzeszków (nazwa topograficzna), etymologia niejasna; naleŜy przyjąć, Ŝe nazwa 
wskazuje na teren porośnięty drzewami z rodziny orzechowatych; był to folwark 
leŜący na skraju rezerwatu ŁęŜczok; pierwotnie było to Orzesko, potem (ok. 1960 
r.) pojawiła się wtórna forma na –ów. Miejsce to przez miejscową ludność 
nazywana jest równieŜ Na Taranie (od stpol. wyrazu tarn – cierń), czyli na 
ściernisku. 

 
 

� Zawada KsiąŜęca (nazwa topograficzna, wieś sołecka, ok. 816 
mieszkańców). 

Rzeczownik pospolity zawada oznacza naturalną przeszkodę, zaporę; jednakŜe moŜna 
przyjąć, Ŝe przeszkoda lub zapora mogły być dziełem ludzkich rąk; w tym wypadku byłaby 
to nazwa kulturowa. Określenie KsiąŜęca dodano dla odróŜnienia, a takŜe dlatego, Ŝe 
posiadłość była własnością księcia raciborskiego. Do 1936 r. Zawada Herzoglich, w 
latach 1936-1945 Rainfelde. 

Krystian Okręt 

 
 

 
 



 
KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W 

BABICACH – DYREKTOR mgr HANNA KOWALSKA 
 
 „SZKOŁA I PRZEDSZKOLE PRZYJAZNE DZIECKU” – moim celem, jakim kierowałam się przy tworzeniu 
tej koncepcji jest wspomaganie ucznia w jego wszechstronnym i harmonijnym rozwoju poprzez doskonalenie 
procesu nauczania i uczenia się oraz wychowania, zachowania placówki bezpiecznej i przyjaznej dla dzieci do 
niej uczęszczającej przy szerokiej współpracy rodziców i środowiska lokalnego. 
 Wizją ZSP w Babicach jest placówka stanowiąca społeczność dzieci, nauczycieli i rodziców, a więc 
placówka: 

� nowoczesna dająca solidne podstawy dalszego kształcenia, 
� wspierająca rodziców w wychowaniu i kształceniu, 
� respektująca zasady etyczne, 
� dbająca o bezpieczeństwo, zdrowie uczniów, 
� mocno osadzona w tradycji regionalnej i narodowej. 

Misją Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Babicach jest miedzy innymi: 
� dbanie o wszechstronny rozwój dziecka na miarę jego moŜliwości intelektualnych i psychofizycznych, 
� ustawiczne doskonalenie się nauczycieli, 
� stwarzanie nowoczesnej bazy dydaktycznej, 
� dbanie o prawidłowy rozwój emocjonalny dzieci, 
� przygotowanie dzieci do roli odpowiedzialnych obywateli, 
� wpajanie pozytywnych wartości etycznych, 
� stwarzanie środowiska przyjaznego dzieciom, 
� kreowanie i kultywowanie obyczajów i tradycji „Małej Ojczyzny” 
� dąŜenie do efektywnej współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. 

Koncepcję kierowania pracą szkoły i przedszkola podzieliłam na następujące sfery: 
1. sfera dydaktyczna 
 - podniesienie wyników nauczania wszystkich uczniów 
 - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci przedszkolnych i szkolnych 
 - motywowanie dzieci przedszkolnych i szkolnych do podnoszenia wyników pracy 
 - poprawa warunków dydaktycznych placówki 
 -zapewnienie i utrzymanie wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, systematycznie pogłębiającej 
 wiedzę i umiejętności zawodowe, poszukiwanie twórczych rozwiązań i wdraŜanie nowoczesnych metod 
 pracy 

2. sfera wychowawczo – opiekuńcza 
 - stworzenie bezpiecznej szkoły 
 - rozpoznawanie rodzajów i przyczyn trudności wychowawczych 
 - objęcie opieką i zorganizowanie pomocy materialnej dla wszystkich potrzebujących dzieci 
 - organizowanie pedagogizacji rodziców 
 - rozwijanie u dzieci postaw patriotycznych, prozdrowotnych, proekologicznych 
 - rozwijanie zainteresowań dzieci 
 - eksponowanie indywidualne i zbiorowe osiągnięcia uczniów 
 - rozszerzanie moŜliwości współdecydowania uczniów o waŜnych sprawach szkoły 
 - podejmowanie róŜnorodnych działań poprzez wychowawców, nauczycieli, wychowawcę świetlicy 
 szkolnej wobec uczniów i ich opiekunów w zakresie profilaktyki wychowawczej 
 - współpraca z rodzicami dzieci poprzez otwarcie szkoły na potrzeby rodziców, udział rodziców w 
 zajęciach otwartych, imprezach szkolnych, środowiskowych 
 - ścisła współpraca szkoły z władzami samorządowymi i kuratoryjnymi w zakresie realizacji polityki 
 oświatowej 
 - czynne włączanie się szkoły w uroczystości gminne, państwowe (pomoc w ich przygotowaniu) 
 - ścisła współpraca z parafią i innymi instytucjami znajdującymi się na terenie gminy 
3. sfera organizacyjna i gospodarcza 
 - właściwe kierowanie polityką kadrową i dostosowanie stylu kierowania szkołą i przedszkolem 
 do potrzeb placówki umoŜliwiające pozyskiwanie i wykorzystywanie zasobów ludzkich zgodnie   
 z ich kwalifikacjami i umiejętnościami 
 - preferowanie pracy zespołowej (zespołowe podejmowanie decyzji) 
 - dbanie o właściwy klimat pedagogiczny 
 - zapewnienie pomocy nauczycielom w ich rozwoju zawodowym 
 - uczynienie planowania i planów waŜnym narzędziem doskonalenia pracy szkoły 
 - współpraca z organami szkoły, organem nadzoru pedagogicznego, organem prowadzącym szkołę i 
 instytucjami wspierającymi pracę z uczniem i rodzicami 
 - czuwanie nad sprawną pracą szkoły, nad bezpieczeństwem uczniów i przestrzegania przepisów BHP 
 - prawidłowe prowadzenie gospodarki majątkowej szkoły w zakresie obrotów środkami finansowymi, 
 ewidencji i realizacji środków budŜetu szkoły 
 - poszukiwanie sponsorów wśród firm, zakładów pracy, osób prywatnych 
 - promowanie osiągnięć szkolnych w środowisku lokalnym 
 - przeprowadzanie modernizacji pracowni komputerowej 
 - wyposaŜenie sali w środki audiowizualne 
 - wzbogacenie biblioteki szkolnej o nowe pozycje ksiąŜkowe 
 - przeprowadzenie modernizacji placu zabaw dla dzieci 
 - załoŜenie dydaktycznego ogródka szkolnego. 
  

   



 

 

 
 
 
 

25 Październik 2008r. 
Sala przy OSP Szymocice 

Gościym biesiady bydzie Kabaret: 

 
 

Koszt Biesiady:  25 zł od łebka 
Biesiadowanie zaczynomy o siodmy na wieczor.  
 

  
  
  
  

ZZaapprraasszzaajjąą::  SSoołłttyyss,,  OOSSPP  ii  ŚŚwwiieettlliiccaa  ww  SSzzyymmoocciiccaacchh  
RReezzeerrwwaaccjjee::  
pp..  KKaarrooll  KKaalleemmbbaa  uull..  WWiieejjsskkaa  99,,  tteell..::  ((00--3322))  44118866227733  

pp..  ZZbbiiggnniieeww  JJuurreecczzkkoo  uull..  WWrrzzoossoowwaa  1144,,  TTeell..::  ((00--3322))  44110022229944   
 

 



W SPRAWIE PROJEKTU UCHWAŁY O UTWORZENIU GMINNEGO OŚRODKA 
KULTURY, SPORTU I REKREACJI 

 
 Na sesji Rady Gminy w dniu 6 września br. wójt gminy Anna Iskała wystąpiła na wniosek 

radnego Krystiana Okręta z projektem utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, 
którego zadaniem statutowym byłaby działalność w zakresie organizacji imprez kulturalnych, 

edukacyjnych, rekreacyjnych dla dzieci i młodzieŜy, prowadzenie róŜnego rodzaju kół zainteresowań, 

upowszechnianie rekreacji i kultury fizycznej. W ten sposób potęŜny obiekt rekreacyjny przy ulicy 

Sportowej w Nędzy zostałby naleŜycie zagospodarowany i stałby się pręŜnym ośrodkiem propagowania 

czynnego wypoczynku. Z drugiej strony aspekt prawny wynikający z ustawy o bibliotekach zabrania 

łączenia bibliotek publicznych z innymi instytucjami. Stan obecny – połączenie bibliotek ze świetlicami 

– wynika z zastanych uwarunkowań, które ukształtował nieformalny układ w strukturach 

samorządowych i jest on skutkiem decyzji politycznych, a nie rozwiązań prawnych. Dlatego w celu 

uregulowania statusu prawnego świetlic w naszej gminie naleŜy je oddzielić od Gminnej Biblioteki 

Publicznej. Niestety członkowie klubu Razem dla Wszystkich (ośmioro radnych) zarówno na 

posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu jak i na sesji Rady Gminy odrzucili ten projekt, 

argumentując swoje stanowisko tym, Ŝe dotychczasowa wspólna działalność bibliotek i świetlic jest bez 

zarzutu, więc nie ma potrzeby Ŝadnych zmian w tym zakresie. Innego zdania było pozostałych 

siedmioro radnych, którzy poparli w głosowaniu projekt wójta, ale uchwała upadła przewagą jednego 

głosu. Wójt gminy wynik głosowania skomentowała następująco, powołując się na zapis w ustawie o 

samorządzie gminnym: Radni głosowali w interesie Przewodniczącego Rady Gminy Waldemara 

Wiesnera, który jest pracownikiem biblioteki, w myśl tego, to on nie powinien był brać udziału w 

głosowaniu. 

    Działanie klubu radnych Razem dla Wszystkich staje się kolejnym, niechlubnym przykładem 

ignorowania prawa na rzecz osobistych interesów, które są popierane przez nieformalne układy. 

                                                                                       Radny Krystian Okręt 

 

 

ZAPROSZENIE NA „SZALONE ANDRZEJKI 2008” 

JuŜ niedługo, bo w sobotę 29 listopada 2008 roku, od godziny 19.00.   
… gorąco zapraszam na… 

!!! ZABAWĘ ANDRZEJKOWĄ !!! 

… organizowaną w Ośrodku „Leśna Polana” w Szymocicach.  
Będziemy się bawili razem na  komfortowej sali balowej ze znakomitym zespołem VIZARD !!! 

W tym roku proponujemy wykwintne menu dopasowane do charakteru imprezy. Obejmuje ono: 2 gorące kolacje, 

wspaniały deser oraz zestaw zakąskowy. Potrawy będą przygotowywane wg naszych, własnych, unikatowych receptur. 

Spotkacie się Państwo z profesjonalną i miłą obsługą oraz znakomitą organizacją.  

Bilety w cenie 119 zł od pary będą do nabycia od początku  listopada w kasie Ośrodka „Leśna Polana” w 

Szymocicach.  

Serdecznie zapraszam do wspólnej zabawy. Rezerwacje pod adresem biuro@lesnapolana.com.pl Zapraszam takŜe 

na www.lesnapolana.com.pl. Jestem równieŜ do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów 32-410-21-70  lub 

 605-180-007.  



STULECIE KOŚCIOŁA MATKI BOSKIEJ RÓśAŃCOWEJ W NĘDZY 
(1908-2008) 

 
 Starania o wybudowanie świątyni w Nędzy 
rozpoczął juŜ w 1905 r. ówczesny proboszcz 
markowickiej parafii ks. Alojzy Reif, które uwieńczył w 
1908 r.: 20 kwietnia nastąpiło poświęcenie kamienia 
węgielnego pod rozpoczynającą się budowę, a juŜ 4 
października tego roku ukończono inwestycję i 
poświęcono kościół, który był filią parafialnego kościoła 
Świętej Jadwigi w Markowicach. Ze względu na datę 
dokonania tego aktu patronką kościoła została Matka 
Boska RóŜańcowa. 
   W 1926 Nędza staje się samodzielną parafią. Kościół 
w 1928 r. rozbudowano, a w dwa lata później 

wybudowano obok Dom Parafialny. W 1934 r. ks. Jerzy Wotzka sprowadza z Jägerndorfu 
nowe organy marki „Rieger”. Niestety w 1945 r. w czasie wkroczenia Armii Czerwonej 
świątynia bardzo ucierpiała, ale szybko została odbudowana dzięki zaangaŜowaniu całej 
społeczności. 
   Z powojennej historii kościoła chyba najbardziej utkwiło w pamięci parafian dwukrotne, 
w 1965 i 1995 r., nawiedzenie kopii cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. 
   Proboszczami nędzańskiej parafii od chwili jej powstania byli: Alojzy Reif (1908-1911, 
budowniczy kościoła), Edgar Wolf (1911-1926, jako proboszcz z Markowic), Jerzy 
Wotzka (1926-1937, jako juŜ samodzielny administrator), Guido Kalka (1937-1946), 
Józef Walter (1946-1948), Jan Gonszczyk (1948-1977), Piotr Kondziela (1978-1984) 
i Joachim Miksa (od 25.08.1984 r.) 
   Parafia ciągle się rozbudowywała: w latach 1982-1985 staraniem ks. Piotra Kondzieli, 
który prowadził jednocześnie budowę kościoła w Górkach Śl. , powstaje klasztor „Ancilla”, 
będący obecnie Ośrodkiem Formacyjnym Diecezji Gliwickiej, którego rezydentem jest ks. 
Jacek Skorniewski. W okresie administracji proboszcza Joachima Miksy wymieniono 
dach kościoła na miedziany i dokonano szereg kapitalnych remontów, m.in. kompleksowo 
odrestaurowano  zewnętrzne elewacje, sufit, zakupiono nowe ławki oraz ołtarz soborowy, 
dokonano remontu organów, a na stulecie odnowiono wnętrze. 
   Uroczystości obchodów stulecia kościoła trwały 4 i 5 października. Zorganizowano przy 
tej okazji festyn parafialny, na którym oprócz nabycia cennych pamiątek, moŜna było 
obejrzeć bardzo interesującą prezentację multimedialną na temat dziejów parafii. 
Uroczystej, koncelebrowanej sumie odpustowej, z udziałem licznie przybyłych księŜy, w 
tym równieŜ wielu rodowitych nędzan, przewodniczył biskup gliwicki Jan Wieczorek. 
 
                                                                                                         Oprac.  K. O. 
 

 



 
POZBYWANIE SIĘ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH 

 
 W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi pozbywania się nieczystości ciekłych po raz 

kolejny w gazecie samorządowej podajemy wykaz przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenia Wójta 

Gminy Nędza na prowadzenie w/w działalności: 

 

 

  

 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. ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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 
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Wyrazy serdecznego podziękowania 

krewnym, przyjaciołom, 
współpracownikom i znajomym, 
którzy słuŜyli jakąkolwiek pomocą 
I okazali wsparcie w Ŝałobie 

oraz wzięli udział 
w uroczystości pogrzebowej 
ukochanego  mojego Syna 

ŚP. DAMIANA 
WADOWSKIEGO 

Składa matka Maria Wadowska 

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Nędzy w roku 

2008 w ramach POKL 
2007-2013 realizuje projekt 
Systemowy pt.: „SZANSA – 
Program aktywnej integracji 
w Gminie Nędza”. Głównym 

załoŜeniem projektu jest 
szkolenie w celu nabywania 

nowych umiejętności i 
kwalifikacji przez osoby bezrobotne 

z terenu Gminy Nędza. Szkolenie  
we wrześniu br. ukończyło 10 osób. 

W kolejnych latach jest 
przewidziana kontynuacja projektu.  

 

URZĄD  GMINY  W  NĘDZY  
ul. Jana III Sobieskiego 5, 47-440 Nędza 
tel. 0 32 410 20 18, tel./fax 0 32 410 23 99 
www.nedza.pl 
e-mail: ug@nedza.pl 
godziny urzędowania:  
poniedziałek: od 730 do 1700 
wtorek, środa, czwartek: od 730 do 1530 
piątek: od 730 do 1400 

 


