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Anna Neuhof nauczycielem na Medal

Kandydat na radnego w Telewizji !

WAŻNA INFORMACJA !

To oni będą rządzić w Nędzy 100 lecie niepodległości w GCK Bilans Otwarcia dla Górek Śl.

Miło  jest nam poinformować, 
że Pani Ania Neuhof    
nauczycielka edukacji 

wczesnoszkolnej zajęła pierwsze miejsce 
w plebiscycie Nauczyciel na Medal w 
kategorii Nauczyciel klas I – III  w 
powiecie raciborskim, natomiast Szkoła 
Podstawowa znalazła się w gronie 
zwycięzców i uzyskała I miejsce w 
kategorii Szkoła Roku 2018. Plebiscyt 
został zorganizowany przez Dziennik 
Zachodni pod Honorowym Patronatem 

Marszałka Województwa Śląskiego. 
Pani Ania zdobyła aż 120 głosów, za 
które z całego serca dziękuje zarówno 
uczniom jak i rodzicom.  Przyznaje, że 
to najlepsze wyróżnienie jakie zdobyła 
w swojej karierze zawodowej, ponieważ 
jest udziałem uczniów, dzięki którym jej 
praca ma sens. Uroczysta gala, podczas 
której nasza medalistka odebrała dyplom 
i medal odbyła się 23 listopada 2018 roku 
w Teatrze Rozrywki w Chorzowie.

Dnia 09.09.2019 dwóch mieszkańców Gminy 

Nędza Piotr Hibner- Badura oraz Marcin Ga-

wron zagrało role policjantów w siódmym od-

cinku serii trzeciej  serialu TVN Diagnoza krę-

conego na terenie dawnego szpitala w Rybniku.

Wójt Gminy Nędza serdecznie zaprasza do 

punktu doradczego do spraw Programu „Czyste 

Powietrze”, który będzie się mieścił w Urzędzie 

Gminy Nędza. Punkt będzie czynny 10.12.2018 
w godzinach 1200-1800

str. 4 str. 8 str. 10

Pierwsza sesja kadencji 2018-2023 już za nami, 
znamy nowego przewodniczącego rady oraz 
wiceprzewodniczącego.

Gminne Centrum Kultury świętowało obchody 
100lecia odzyskania niepodległości wraz z 
teatrem Tetraedr. Obchody uświetniła wystawa 
prac  fotograficznych. 

Radny kadencji 2014-2018 przedstawia 
zestawienie spraw które zostały zaplanowane 
przez radnych w swojej kadencji a zostaną 
realizowane w następnej.

Oświata | Nędza	
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Pasowanie na przedszkolaka
Oświata | Nędza

W przedszkolu w Nędzy 24 października miało miejsce 
uroczyste pasowanie maluchów na przedszkolaka. 

Uroczystość uświetniły występy przyszłych przedszkolaków. 
Program artystyczny był niezwykle bogaty w piosenki, wiersze 
oraz tańce. Po pokazach dzieci zostały zaskoczone upominkami 
oraz dyplomami przedszkolaka, które wręczone zostały przez 
panią dyrektor. Oficjalnie nadano nazwę grupie “Smerfiki”.

Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem. Dzieci 
wraz z rodzicami świętowały w radosnej, prawdziwie przed-
szkolnej atmosferze. Do grona Smerfików dołączyli:

Julka • Julka • Julka • Natalia • Natalia • Halina • Marcelina 
Paulina • Judyta • Joanna • Lena • Nadia • Marysia • Adam 

Adam • Tymoteusz • Maksymilian • Mateusz • Nikodem • Kuba 
Kacper • Jacek • Roksana • Wojtek

Redakcja Gazety Samorządowej
Wydawca: Urząd Gminy Nędza, ul. Jana III Sobieskiego 5, 47-440 Nędza

Redaktor Naczelny: Daniel Waloszek | 32 410 20 18 | redakcja@nedza.pl

Współpraca: Krystian Okręt

Druk: Drukarnia KOLUMB
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Patriotyzm dla najmłodszych w szkole w Babicach

Dnia 13 listopada  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Babicach odbyły się warsztaty patriotyczne z 

ogólnopolskiego projektu Pani Barbary Morawiec “Mirabelka” 
Cezarego Harasimowicza. Warsztaty są związane z obchodami 
100 lecia niepodległości i nawiązują do powstania Żydów w 

getcie warszawskim. Dzieci dyskutowały o patriotyzmie w 
czasach wojennych i obecnych, układały puzzle z obrazkiem 
okładki książki “Mirabelka”. Na zakończenie warsztatów 
uczniowie odrysowali swoje dłonie i zawiesili je na miniaturce 
drzewa mirabelki.

Oświata | Babice
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To oni będą rządzić w Nędzy
Urząd Gminy | Nędza

Rozpoczęła się nowa kadencja Rady Gminy Nędza oraz 
wójta Gminy Nędza. Radni wybrali na swej pierwszej sesji 
przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego. Zostali nimi 
Gerard Przybyła i Krystian Okręt.

Dnia 20 listopada 2018r. na sali narad Urzędu Gminy odbyła 
się pierwsza uroczysta sesja rady gminy w kadencji 2018-

2023. Obrady sesji otworzył radny senior Brunon Bluszcz. 
Następnie przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w 
Nędzy wręczyła nowo wybranym radnym zaświadczenia o 
wyborze. Po tym radni złożyli ślubowanie. Do głosowania na 
przewodniczącego Rady Gminy w Nędzy zostało wytypowanych 
dwóch kandydatów: Gerard Przybyła oraz Leszek Gomółka. 
W wyniku tajnego głosowania wybranym na przewodniczącego 
Rady Gminy w Nędzy stosunkiem głosów 12-3 został wybrany 
Gerard Przybyła. Wiceprzewodniczącym został Krystian Okręt 
wybrany przez bezwzględną większość radnych. Następnym 
punktem obrad sesji było wręczenie zaświadczenia o wyborze 
Wójta Gminy Nędza. Pani Anna Iskała złożyła ślubowanie, po 
czym zgromadzeni na sali narad pracownicy Urzędu Gminy w 
Nędzy, gminnych jednostek organizacyjnych, przedstawiciele 
Ochotniczych Straży Pożarnych oraz przewodniczący Rady 
Gminy w Nędzy złożyli gratulacje. Na tym zakończono 
pierwszą sesje nowej kadencji Rady Gminy w Nędzy. 
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Dzień Seniora w Kole Emerytów
Kultura | Nędza

16 Listopada członkowie koła emerytów spotkali się z 
okazji swojego ogólnopolskiego święta- Dnia Seniora. 

Przewodnicząca Koła, Eleonora Czekała na wstępie nawiązała do 
100lecia odzyskania niepodległości słowami „życzymy sobie aby, 
nasze wnuki i prawnuki nigdy nie musiały brać do ręki karabinu, 
aby żyły w radości, spokoju i dostatku”, które wzruszyły serca 
tych, którym wojna nie jest obca. Minutą ciszy uczczono pamięć 
tych, którzy polegli w walce o wolność naszego kraju. W drugiej 
części Hymn Nędzy rozpoczął świętowanie. Przedstawicielka 
zarządu powiatowego pani Katarzyna Łazinska, złożyła życzenia 
i kwiaty na ręce przewodniczącej. Na spotkaniu 80 osób gościł 
sołtys Nędzy Stefan Kurzydem oraz radny Krystian Okręt. 
Tradycyjnie wręczono kwiaty urodzinowe osobom z „0” i „5” w 
roku urodzenia, zaś osiemdziesięciolatkom słodka czekolada ma 
umilać wieczory przed telewizorem. Spotkanie uświetnił występ uczniów Szkoły Podstawowej pod kierunkiem p. Iwony Tomiczek- 
Był humor, śpiew i taniec. Niespodzianką był również krótki konkurs zielarski przygotowany przez znawczynię ziół i herbat- panią 
Irenę Ponanta oraz jej koleżankę p. Teresa Przybyła. Szczególne podziękowania należą się paniom, które zadbały o kulinaria pani: 
Ricie, Dorotcie, Krystynie, Weronice, Annie, Marii, Małgorzacie. Grażynie, Hannie, Teresie, oraz szefowi nagłośnienia, panu Stefanowi 
Semczuk.

Zarząd koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów życzy wszystkim seniorom wiele zdrowia i radości w 
pokonywaniu codziennego życia.

Nagroda dla projektu nauczycielki z Nędzy
Oświata | Nędza

3500 zł nagrody na realizację autorskiego projektu nauczycielki 
Wandy Rutko- ,,Nakręceni na film! Adaptacja filmowa dzieła 
literackiego”

Nauczycielka języka polskiego – Wanda Rutko znalazła 
się wśród wyróżnionych i otrzymała dofinansowanie 

Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego EFC na realizację 
autorskiego projektu ,,Nakręceni na film! Adaptacja filmowa 
dzieła literackiego”. 

Warunkiem uzyskania funduszy było napisanie własnego 
projektu edukacyjnego i wzięcie udziału w ogólnopolskim 
konkursie Edukacja Inspiracja, który adresowany był dla 
nauczycieli z małych miejscowości.

Doceniono przede wszystkim pomysłowość i projektowy 
charakter. Spośród nadesłanych projektów z całej Polski 
wybrano i nagrodzono tylko 31. 

Nauczycielka miała również okazję spotkać się ze zwycięzcami 
w Warszawie oraz uczestniczyć w warsztatach przygotowanych 
przez organizatorów EFC
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Śniadanie daje Moc !
Oświata | Babice

8 listopada 2018r. w ZSP w Babicach odbyło się kolejne 
już wspólne śniadanie z cyklu „Śniadanie daje moc”. 

Przedsięwzięcie miało na celu propagowanie wiedzy o zdrowym 
żywieniu oraz uświadomienie dzieciom i rodzicom jak ważne 
jest śniadanie dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, 
a szczególnie dziecka w wieku szkolnym. Kilka dni wcześniej 
przygotowywano się do tego dnia. Nauczyciele opowiedzieli 
dzieciom o planach zorganizowania wspólnego śniadania. Na 
zajęciach nabywano i utrwalono wiadomości z zakresu edukacji 
zdrowotnej i przyrodniczej. Dzieci nauczyły się piosenek, 
własnoręcznie na zajęciach świetlicowych przygotowały 
dekoracje: papierowe kosze z owocami i warzywami. 
Sporządzono listę składników potrzebnych do skomponowania 

pożywnego i smacznego śniadania.  Szukano sponsorów 
produktów potrzebnych do sporządzenia zdrowych potraw. Jak 
co roku w przygotowanie śniadania włączyli się rodzice. To oni 
zakupili potrzebne produkty, pomogli w przygotowaniu potraw. 
Rodzice dostarczyli dwa kosze jabłek, upiekli pyszne zdrowe 
ciasteczka i zrobili soki owocowo-warzywne. W organizację 
Dnia „Śniadanie Daje Moc” włączyła się Pani dyrektor Hanna 
Kowalska. Zaangażowali się nauczyciele i wszyscy pracownicy 
szkoły. W przeddzień przygotowano stoły w sali gimnastycznej, 
aby wszystkie dzieci przedszkolne i szkolne mogły wspólnie 
zjeść ten ważny posiłek, a tym samym zintegrować się ze sobą. 
Na stołach ustawiono pachnące doniczki z ziołami, dynie 
ozdobne. Na stoliku zgromadzono przetwory owocowe i 
warzywne wykonane przez rodziców, dziadków. 

W tym roku we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną 
w Nędzy - filią biblioteczną w Babicach w celu realizacji zadań 
programu wychowawczo-profilaktycznego zaproszono panią 
Justynę Kiedrowską - farmaceutkę, która przeprowadziła 
prelekcję na temat profilaktyki i ochrony zdrowia. Opowiedziała 
o roli śniadania, jako najważniejszego posiłku w ciągu dnia. 
Dzięki niemu dzieci mają siłę i energię do nauki i zabawy, 

lepiej się koncentrują na wykonywanych zadaniach. Uczniowie 
dowiedzieli się również, że zdrowe odżywianie to nie tylko 
zdrowa żywność. Ważne jest też, by jeść pięć posiłków w ciągu 
dnia o stałych porach i bez pośpiechu, systematycznie sięgać po 
nabiał, ryby i mięsa i ciemny chleb zamiast bułek, a także picie 
wody czy soków, zamiast szkodliwych napojów gazowanych. 
Mowa była też o niezbędnym ruchu oraz o unikaniu słodyczy i 
chipsów, które nie są zbyt zdrowe. Warsztaty na temat uprawy 
i wykorzystania ziół oraz roli i bezpiecznego stosowania 
środków ochrony roślin przeprowadziły panie z Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku – pani Irena Ponanta i pani Teresa Przybyła. 
Dzieci oglądały wystawkę ziół i mogły spróbować ziołowej 

herbatki przygotowanej przez panią Irenę. Uczniowie wykazali 
się dużą wiedzą na temat zdrowych produktów rozwiązując 
przygotowany przez nauczycieli quiz oraz odgadując po smaku 
i zapachu jakie to owoce, warzywa czy zioła. Przedszkolacy 
oraz uczniowie wszystkich klas razem z panią dyrektor, 
wychowawcami i gośćmi zasiedli do wspólnego śniadania. 
Na stołach znalazły się kolorowe kanapki, sałatki warzywne i 
owocowe, twarożki, świeżo wyciskane soki. Prawdziwą furorę 
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zrobiły przygotowane przez szkolną kucharkę naleśniki, 
które dzieci dekorowały według własnego pomysłu. Dzięki 
sponsorom: hurtowni „SOLFRUCHT” pozyskano wiele 
owoców i warzyw, piekarni „BOLIMER” - pieczywo.  
Było smacznie, zdrowo i witaminowo. Dodatkowym 
osiągnięciem wychowawczym było wzmocnienie integracji 
całej społeczności szkolnej. 

Tradycją szkoły są wspólne codzienne śniadania uczniów 
klas I-III i wychowawców na trzeciej przerwie. Jest to okazja 
do poznania upodobań żywieniowych kolegów i koleżanek, 
a także okazja do propagowania zdrowych nawyków 
żywieniowych.
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Gminne Centrum Kultury 11 listopada uczciło w 
wyjątkowy sposób 100lecie odzyskania niepodległości. 

Odbył się znakomity spektakl “Blaszany Bębenek” wg G. 
Grassa w wykonaniu teatru Tetraedr w reżyserii Grażyny Tabor. 
Po spektaklu nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy pt. “Obecni 
dla Niepodległej”. Główny bohater – Oskar - opowiadał o 
swojej “przewlekłej trzyletności”, poprzez którą prowadzi 
wnikliwą obserwację świata. Urodzony w latach 30. XX wieku, 
jest świadkiem historycznych zmian, z których wychwytuje 
,,znaki zwiastujące nieszczęście, które wdziewało coraz większe 
buty i zamierzało rozsiewać zło”. Używał swojego genialnego 
głosu jako narzędzia samoobrony. Nie może żyć bez swojego 
blaszanego bębenka, którym nadaje ton kolejnym wydarzeniom.

Odbyła się również wystawa pt. „Obecni dla Niepodległej” – 
finał projektu fotograficznego, który polegał na sportretowaniu 
mieszkańców gminy Nędza w 100lecie odzyskania 
niepodległości. Oraz wystawa pt. „Tak powstała Niepodległa”. 
Ekspozycja składała się z 11 plansz. Przedstawiały one wysiłki 
Polaków, które doprowadziły do odzyskania niepodległości oraz 
osiągnięcia II rzeczypospolitej. Wystawa powstała z inicjatywy 
biura programu „Niepodległa”.

Obchody 100lecia niepodległości w GCK w Nędzy
Kultura | Nędza
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fot. Gminne Centrum Kultury w Nędzy
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Bilans otwarcia dla Górek Śląskich
Inne | Gmina	Nędza

W związku z końcem kadencji chciałem mieszkańcom 
Górek Śląskich przedstawić bilans otwarcia, tzn. sprawy, 

które zostały zaplanowane przez radnych Górek Śląskich 
kadencji w 2014-2018 i Panią Wójt Anna Iskała, a będą 
realizowane po zakończeniu naszej kadencji.

•  Chodnik przy ulicy Ofiar Oświęcimskich od sklepu do kościoła 
wraz z parkingiem zostaną zmodernizowane. Zaplanowane jest 
również jedno miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych.
Przewidywany termin realizacji to listopad 2018.
Koszt 160.000zł (wkład gminy 80.000zł)

• Na terenie remizy OSP powstanie Otwarta Strefa Aktywności 
dla mieszkańców, całość zostanie ogrodzona i objęta 
monitoringiem, pozyskano dofinansowanie, lecz aktualny 
wzrost cen nie pozwala na realizację gdyż koszt przewyższył 
pozyskane środki. Po zakończeniu prac związanych z Otwartą 
Strefą Aktywności zaplanowane zostało oficjalne otwarcie wraz 
z poświęceniem. Budowa remizy to inwestycja od nowa, jakiej 
w Górkach nie było dawno. Powstała w centrum wsi, wszyscy 
mieszkańcy maja do niej łatwy dostęp. Z ramienia OSP bylem 
odpowiedzialny za kontakt z firma budowlana, która budowała 
obiekt, szczególnie tutaj chciałem podziękować inż. Linkowi za 
współpracę przy tym obiekcie. Jestem dumny z tej remizy ze 
powstała za mojej kadencji.
Koszt l milion zł, a przy obecnych stawkach inwestycja 
wyniosłaby około 2 mln zł

• Droga powiatowa Ofiar Oświęcimskich
Wykonany został chodnik na całej długości (około 2km).W 
kierunku Szymocic chodnik kończy się na wysokości ul. Astrów,  
czy zostanie on przedłużony zależy od Powiatowego Zarządu 
Dróg. Wykonany został asfalt (około 400m) na odcinku od 
Suminy do skrzyżowania z ul Rudzką.
Koszt 200.000 zł (wkład gminy 100.000 zł)

• Powiatowy Zarząd Dróg planuje również odwodnienie 
wraz z położeniem nawierzchni na całej długości ul. Ofiar 
Oświęcimskich.

Drogi gminne

- ul. Leśna: wykonany został projekt odwodnienia lewej strony 
planowany termin wykonania 2019r. Po wykonaniu odwodnienia 
zostanie położony asfalt do ul. Nad Koleją.
Koszt 460.000 zł

- ul. Rudzka: od góry do skrzyżowania druga w kolejności, trwa 

poszukiwanie dofinansowania.

- ul. Astrów: wraz z Lasami Państwowymi zgłoszona została 
do projektu remontu dróg, które ucierpiały przy pracach 
likwidacyjnych szkód wichury w 2017r.

- ul. Za Lasem: uporządkowane zostały kwestie własnościowe. 
Przygotowany jest projekt wodociągu, nawierzchnia zostanie 
wykonana po pozyskaniu środków.

- ul. Bogunicka: została zniszczona przez objazd towarzyszący 
remontowi mostu na ul. Dworcowej, na bieżąco remontowana, 
remont kapitalny przewidziany jest po uzyskaniu środków.

- droga awaryjna: w przypadku zamknięcia przejazdu na ul. 
Rudzkiej i na Jejkowice w Suminie cały ruch idzie ul. Dworcowa 
w Suminie i Leśna- sprawa własnościowa w ministerstwie, 
wymaga utwardzenia i asfaltu 100 m do granicy z Lyskami.

• miernik prędkości na ulicy Ofiar Oświęcimskich zostanie 
zainstalowany w listopadzie br. Poprawi to bezpieczeństwo 
ruchu w sołectwie.
Koszt 40.000zł (wkład gminy 20.000zł)

Szkoła

W bieżącym roku na wyposażenie placu zabaw zostało 
przeznaczone 8.000zł, w roku następnym przewidziane zostały 
środki w wysokości 25.000zł

oświetlenie

Zaplanowane zostało wykonanie dodatkowego punktu 
oświetleniowego przy ul. Nad Koleją na wysokości nr 21a. 
Przewidywany termin wykonania wiosna 2019r.

nieruchomości Gminne

Budynek starej remizy został początkowo przeznaczony do 
rozbiórki, lecz po zgłoszeniu się potencjalnego nabywcy 
zostanie wystawiony na sprzedaż w drodze przetargu

Radny kadencji 2014-2018
Jan Francus
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Rodowód dialektu śląskiego
Inne | Nędza

Pomijając biblijną opowieść o budowie wieży Babel, uzasad-
niającą  pochodzenie języków, musimy się odwołać do odle-

głych faktów znanych nam z historii o etymologii języków. Jednym 
z najstarszych z nich jest język praindoeuropejski, od którego wy-
wodzą się współczesne języki europejskie.

Język praindoeuropejski, zrekonstruowany na podstawie fak-
tów historycznych, obejmował na początku  II tysiąclecia  p.n.e. 
obszary rozciągające się od Indii po Europę (stąd nazwa). Różnice 
dialektalne tego języka doprowadziły do wyodrębniania się w ciągu 
następnych wieków wielu grup językowych. W wyniku tego proce-
su ukształtował się również później język prasłowiański, będący 
rekonstrukcją na podstawie poświadczonych w innych językach 
pokrewnych zjawisk językowych. Stopniowo język ten, wspólny 
dla plemion słowiańskich do IX w. n.e., w wyniku różnych zawiro-
wań historycznych, podległ zróżnicowaniu na trzy grupy językowe 
(wraz z ich dialektami): południową (słoweński, chorwacki, serbski, 
macedoński, bułgarski), wschodnią (ukraiński, białoruski, rosyjski) 
i zachodnią (czeski, słowacki, polski).

Język polski, a właściwie język ogólnonarodowy, w skład które-
go wchodzą odmiany: literacka (wspólna dla wszystkich obywateli, 
posiadająca ortografię, nauczana w szkołach) oraz jego dialekty: 
wielkopolski, małopolski, mazowiecki, kaszubski (chociaż wielu ję-
zykoznawców uważa go za odrębny język) i śląski.

Dialekt śląski (tak jak inne dialekty nie posiada ortografii) jest 
zespołem gwar (m.in. laskiej – okolice Borucina) z wtórnym wpły-
wem języka niemieckiego. O istniejących różnicach w wymowie 
można spotkać się na obszarze nawet naszej gminy (np. w nadod-
rzańskich wioskach).

Oprac. Krystian Okręt
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