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gatunkową, w tym niszczenie ich 

gniazd w okresie lęgowym, stanowi 

wykroczenie (art. 131 pkt 14 ww. 

ustawy o ochronie przyrody). 

   Należy pamiętać, że w obszarach 

Natura 2000 nie ma z góry 

narzuconych zakazów, obowiązuje 

tu jedynie jedna zasada: 

niepodejmowania działań mogących  

w znaczący sposób pogorszyć stan 

siedlisk przyrodniczych oraz 

siedlisk gatunków roślin i zwierząt, 

a także w istotny sposób wpłynąć 

negatywnie na gatunki, dla których 

ochrony został wyznaczony obszar 

Natura 2000. Badając wpływ 

planowanej wycinki na przedmioty 

ochrony obszarów Natura 2000, 

pomocne będą plany zadań 

ochronnych ustanawiane dla tych 

obszarów. Ma to duże znaczenie, w 

szczególności w przypadku 

obszarów specjalnej ochrony 

ptaków.  

    Usuwanie zieleni w tych 

obszarach może się bowiem wiązać 

z uszczupleniem miejsc lęgów, 

żerowania, odpoczynku na trasach 

przelotu itp. istotnych z punktu 

widzenia przedmiotów ochrony 

obszarów Natura 2000.  

    Jednocześnie zaznaczenia 

wymaga fakt, iż prawo do wycinki 

drzewa bez zezwolenia nie dotyczy 

pomników przyrody rosnących na 

prywatnych posesjach. W takich 

sytuacjach konieczne jest 

przeprowadzenie obowiązującej 

dotychczas procedury, związanej ze 

zniesieniem formy ochrony 

przyrody (uzgadnianej  z 

regionalnym dyrektorem ochrony 

środowiska).  

    Ponadto kompetencje 

regionalnych dyrekcji ochrony 

środowiska pozostają bez zmian w 

zakresie wydania zezwolenia na 

usunięcie drzewa lub krzewu w 

granicach rezerwatu przyrody. 

    Zmieniły się natomiast zasady 

wycinki drzew w pasie drogowym - 

od 1 stycznia 2017 roku nie ma 

obowiązku ich uzgadniania z 

regionalnym dyrektorem.  ● 

                                               1 stycznia   2017 r. 

                                               weszły w życie 

nowe przepisy określające wyjątki od 

konieczności uzyskania zezwolenia 

na wycinkę drzew i krzewów. 

roślinnością są nierzadko miejscem 

występowania różnych gatunków 

ptaków (w tym przedmiotów ochrony 

obszarów Natura 2000), przy 

planowaniu wycinki zieleni 

szczególną uwagę należy zwrócić na 

terminy jej prowadzenia. Zgodnie z 

art. 52 ustawy o ochronie przyrody 

okres lęgowy ptaków w Polsce trwa 

od 1 marca do 15 października. W tym 

terminie usuwanie wszelkiej 

roślinności winno być prowadzone z 

dużą rozwagą, po uprzednim 

przeprowadzeniu dokładnej kontroli 

zieleni przez specjalistę ornitologa 

lub osobę legitymującą się 

wykształceniem lub odpowiednim 

doświadczeniem do pełnienia nadzoru 

przyrodniczego, w celu wykluczenia 

zasiedlenia jej przez chronione 

gatunki ptaków.  

    Uzyskania zezwolenia nie wymaga 

jedynie usuwanie w terminie od 16 

października do końca lutego gniazd 

ptasich z obiektów budowlanych i 

terenów zieleni, kiedy wynika to ze 

względów bezpieczeństwa lub 

względów sanitarnych. Poza 

wymienionymi przypadkami, przed 

usunięciem drzewa stanowiącego 

siedlisko chronionych ptaków, w 

dalszym ciągu każdorazowo należy 

uzyskać zezwolenie regionalnego 

dyrektora ochrony środowiska.  

   Nieprzestrzeganie bądź naruszenie 

któregokolwiek z zakazów lub 

ograniczeń obowiązujących w 

stosunku do ptaków objętych ochroną  

Obecnie zezwolenie na usunięcie 

zieleni nie jest wymagane m.in. w 

odniesieniu do: 

● drzew lub krzewów (bez względu 

na wymiary i gatunek), które rosną na 

nieruchomościach stanowiących 

własność osób fizycznych i są 

usuwane na cele niezwiązane z 

prowadzeniem działalności 

gospodarczej, 

● drzew lub krzewów usuwanych w 

celu przywrócenia gruntów 

nieużytkowanych do użytkowania w 

celach rolniczych,  

● krzewu albo krzewów rosnących w 

skupisku o powierzchni do 25 m2, 

● drzew, których obwód pnia na 

wysokości 130 cm nie przekracza 100 

cm (dotyczy topoli, wierzb, 

kasztanowca zwyczajnego, klonu 

jesionolistnego, klonu srebrzystego, 

robinii akacjowej oraz platanu 

klonolistnego) oraz 50 cm (dotyczy 

pozostałych gatunków drzew). 

   Mając na uwadze powyższe należy 

podkreślić, że nowelizacja ustawy nie 

zwalnia z przestrzegania przepisów 

dotyczących ochrony gatunkowej. 

Tutaj nadal obowiązują 

dotychczasowe zasady.  

    Ponieważ tereny pokryte  
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■ radny nie będący członkiem 

żadnej komisji                 - 160,00 zł.  

    Za każdą nieobecność na 

posiedzeniu komisji lub na sesji 

Rady Gminy radnemu obniża się 

dietę miesięczną o 20 proc. 

Radnemu spełniającemu warunki do 

uzyskania więcej niż jednej diety, 

przysługuje jedna - wyższa.  

    Bez zmian pozostaje też 

wysokość diet dla sołtysów. 

■ Sołtys sołectwa Babice -250,00 zł, 

■ sołtys sołectwa Ciechowice  

                                        - 200,00 zł, 

USTALONO WYSOKOŚĆ DIET RADNYCH I SOŁTYSÓW 
Rady Gminy Nędza podjęto uchwałę w 

sprawie ustalenia wysokości diet 

przysługującym radnym oraz sołtysom. 

■ przewodniczący komisji rewizyjnej 

- 640,00 zł, 

■ członek komisji rewizyjnej  

- 480,00 zł, 

■ przewodniczący stałej komisji  

- 530,00 zł, 

■ członek komisji stałej    - 430,00 zł, 

■ sołtys sołectwa Górki Śląskie  

- 270,00 zł, 

■ sołtys sołectwa Łęg     - 200,00 zł, 

■ sołtys sołectwa Nędza - 685,00 zł, 

■ sołtys sołectwa Szymocice  

- 160,00 zł,  

■ sołtys sołectwa Zawada Książęca 

- 220,00 zł.  

Wysokość diet nie uległa zmianie. 

■ Przewodniczący rady gminy  

                                        - 1180,00 zł, 

■ wiceprzewodniczący rady gminy    

                                          - 530,00 zł, 

 

NIE DBASZ O PSZCZOŁY? 

SŁONO ZAPŁACISZ 

opryski wieczorem, już po oblocie owadów, zachowywać 

stosowne odległości od pasiek, stosować niechemiczne 

środki ochrony roślin, ale też informować pszczelarzy o 

planowanych opryskach, by mogli się zabezpieczyć - 

wyjaśniała Agnieszka Plaskacz. 

      Rolnicy nie zdają sobie często sprawy, że to 

obowiązek prawny. - Kto stosuje środek ochrony roślin 

stwarzający zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi, zwierząt 

lub dla środowiska, podlega karze grzywny - dodaje 

specjalista z KRUS. ● 

                                 - Rolnicy nie zdają sobie sprawy,                      

                                  że grozi im kara za opryskiwanie 

pól nie zważając na pszczoły - informowała rolników 

na szkoleniu w Nędzy Agnieszka Plaskacz z placówki 

terenowej KRUS w Raciborzu. 

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Raciborzu 

po raz kolejny zorganizował w Nędzy szkolenie dla 

rolników. 

    Szkolenie dotyczyło kilku zagadnień. Mówiono, m.in. 

o bezpieczeństwie w rolnictwie, premiach dla 

początkujących rolników, ale też o nowościach w 

ubezpieczeniach w KRUS. 

    Od kilku miesięcy jest możliwość objęcia dzieci 

ochroną ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków. 

Jeżeli dziecko, którego przynajmniej jedno z rodziców 

ubezpieczone jest w KRUS, ulegnie wypadkowi 

niekoniecznie w trakcie pracy w rolnictwie, wtedy 

opiekunowie mają prawo ubiegać się o odszkodowanie.  

    Bardzo ważnym tematem była ochrona pszczół.  

- Chodzi o to, by stosować środki, które są dopuszczone 

do obrotu, kierować się wytycznymi zawartymi na 

etykietach, przestrzegać okresów prewencji, wykonywać  
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JAK PRACOWAŁA RADA GMINY W 2016r.? 

l.p. TERMIN SESJI LICZBA OBECNYCH 

RADNYCH 

NIEOBECNI RADNI LICZBA PODJĘTYCH 

UCHWAŁ W MIESIĄCU 

1. 25.01.2016r. 15 ----- 6 
2. 04.02.2016r.  11 

Marian Gzuk, Norbert Gzuk,  

Julian Skwierczyński, Waldemar Wiesner 
12 

3. 29.02.2016r. 14 Julian Skwierczyński 

4. 14.03.2016r. 14 Julian Skwierczyński 

8 
5. 31.03.2016r.  13 Krótki Krystian, Waldemar Wiesner  

6. 25.04.2016r. 14 Krystian Krótki 10 
7. 17.06.2016r.  11 Jan Flut, Julian Skwierczyński 

18 8. 21.06.2016r.  9 
Jan Flut, Marian Gzuk, Norbert Gzuk,  

Piotr Kudla, Julian Skwierczyński,  

Waldemar Wiesner 

9. 27.06.2016r. 14 Jan Flut 

10. 01.08.2016r. 11 
Marian Gzuk, Norbert Gzuk,  

Krystian Krótki, Julian Skwierczyński 
10 

11. 31.08.2016r. 14 Krystian Krótki 

12. 15.09.2016r. 12 
Marian Gzuk, Piotr Kudla,  

Waldemar Wiesner 4 
13. 13.10.2016r. 12 

Marian Gzuk, Krystian Krótki,  

Waldemar Wiesner 

16 14. 17.10.2016r. 10 
Marian Gzuk, Norbert Gzuk,  

Krystian Krótki, Julian Skwierczyński,              

Waldemar Wiesner 

15. 31.10.2016r. 14 Julian Skwierczyński 

16. 04.11.2016r.  10 
Marian Gzuk, Norbert Gzuk,  

Julian Skwierczyński, Waldemar Wiesner 
7 

17. 25.11.2016r.  11 
Norbert Gzuk, Krystian Krótki,  

Julian Skwierczyński, Waldemar Wiesner 

18. 16.12.2016r. 13 Krystian Okręt, Julian Skwierczyński 

15 
19. 29.12.2016r.  11 

Justyna Bonk-Mozgawa,  

Julian Skwierczyński, Waldemar Wiesner 
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PONAD 236 TYS. ZŁ DLA ORGANIZACJI W GMINIE NĘDZA 
Gmina Nędza rozdzieliła pieniądze dla podmiotów działających na jej terenie. Odbyły się konkursy z zakresu 

wspierania sportu, kultury, ochrony zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom, wspierania rodziny oraz 

przeciwdziałania bezdomności. Sprawdź jakie organizacje otrzymały dotacje. 

■   KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR  

      KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO:  
1. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Wczoraj, Dziś i 

Jutro BAJTEL z zadaniem: „Taniec jako łącznik wielokulturowy 

regionu raciborskiego i mniejszości niemieckiej”  

                                                                                             – 5.350,00 zł; 

2. Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i Ich Rodzin z zadaniem: 

"Chronimy od zapomnienia: kultura, tradycja i gwara śląska”      

                                                                                              - 6.250,00 zł; 

3. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd 

Oddziału Rejonowego z zadaniem: „Integracja osób starszych 

z terenu gminy Nędza”                                                 - 2.000,00 zł; 

4. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa 

Śląskiego z zadaniem: "Wspieramy inicjatywę mniejszości 

niemieckiej na Śląsku"                                                - 2.000,00 zł. 

W SUMIE: 15.600,00 zł. 

 

■   WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY   

      FIZYCZNEJ:  
1. Ludowy Klub Sportowy Zgoda Zawada Ks. z zadaniem:    

„Piłka nożna dla środowisk wiejskich”                - 15.200,00 zł; 

2. Ludowy Klub Sportowy 1908 Nędza z zadaniem: 

„Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez cykliczne zajęcia 

sportowe”                                                                       - 34.400,00 zł; 

3. Ludowy Klub Sportowy Sparta Babice z zadaniem: 

„Wspieranie i upowszechnianie kultury fiz."       - 9.000,00 zł; 

4. Ludowy Klub Sportowy Górki Śląskie z zadaniem: „Sport dla 

wszystkich”                                                                      - 15.000,00 zł; 

5. Uczniowski Klub Sportowy Zryw przy ZSG w Nędzy z 

zadaniem: „Sport dla aktywnych”                              - 5.000,00 zł; 

6. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Wczoraj, Dziś i 

Jutro BAJTEL z zadaniem: „Akrobatyka jako forma aktywizacji 

dzieci i młodzieży”                                                           - 2.000,00 zł.  

W SUMIE: 80.600,00 zł. 

■   PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I    

      PATOLOGIOM SPOŁECZNYM:   
1. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Wczoraj, Dziś i 

Jutro BAJTEL z zadaniem: „Różne formy tańca z Zespołem 

Mniejszości Niemieckiej Łężczok i nie tylko - jako sposób 

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”  

                                                                                               - 8.000,00 zł; 

2. Uczniowski Klub Sportowy Zryw z siedzibą w Zespole 

Szkolno-Gimnazjalnym w Nędzy z zadaniem: „Sport dla 

najmłodszych jako forma przeciwdziałania uzależnieniom”  

                                                                                               - 5.000,00 zł; 

3. Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i Ich Rodzin z zadaniem: 

"Łączymy pokolenia: tradycja wczoraj i dziś sposobem na 

życie bez uzależnień"                                                     - 1.000,00 zł; 

4. Ludowy Klub Sportowy w Górkach Śl. z zadaniem: „Chcemy 

być zdrowi, uzależnieniom mówimy – NIE”             - 5.500,00 zł; 

5. Ludowy Klub Sportowy 1908 w Nędzy z zadaniem:  

„W zdrowym ciele zdrowy duch                                 - 24.000,00 zł; 

6. Ludowy Klub Sportowy Zgoda w Zawadzie Książęcej  

z zadaniem: „ Aktywni sportowo znaczy spełnieni społecznie”   

                                                                                               - 5.500,00 zł. 

W SUMIE: 49.000,00 zł. 

 

■  OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA: 
1. NZOZ Caritas Diecezji Gliwickiej Stacja Opieki w Nędzy -    

                                                                                               91.500,00 zł. 

 

■ PRZECIWDZIAŁANIE BEZDOMNOŚCI: 
      Brak ofert. 

 

■  WSPIERANIE RODZINY I SYSTEMU PIECZY    

     ZASTĘPCZEJ: 
      Brak ofert.  ● 
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                                             Pod koniec stycznia Rada Gminy Nędza zdecydowała o  

                                             nieutworzeniu funduszu sołeckiego na kolejny rok. 

 – Niestety, nie jest możliwe zrealizowanie każdego pomysłu, a nawet potrzeby. 

Czasem budżet bywa trudną sztuką wyboru – przyznaje wójt Anna Iskała.  

W sumie ponad 155 tys. zł. Na 

fundusze sołeckie przeznaczano 

około 145 tys. zł rocznie. - Budżet 

nie jest z gumy. Szczególnie 

mniejsze gminy muszą liczyć każdą 

złotówkę. Mając do wyboru 

utrzymanie, np. bezpłatnych 

przedszkoli albo funduszy dla wsi, 

rozsądniejszą decyzją wydaje się 

być odciążenie rodziców. Przecież 

inwestycje w poszczególnych 

sołectwach i tak są realizowane - 

zaznacza wójt Anna Iskała.      

    - Największy problem związany z 

funduszami sołeckimi dotyczy 

rozdrobnienia samorządowych 

środków. Przekazanie części 

pieniędzy do funduszu zarządzanego 

przez sołectwa zawsze oznacza 

zmniejszenie o taką kwotę budżetu 

całej gminy - podkreśla wójt.  ● 

Gminny fundusz sołecki stanowią 

wyodrębnione w budżecie gminy 

środki przeznaczone do wyłącznej 

dyspozycji sołectw na realizację przez 

nie inicjatyw obywatelskich. 

Pieniądze z funduszu sołeckiego 

można przeznaczyć, m.in. na budowę 

lub remont placów zabaw, naprawę 

chodników, czy zakup namiotu na 

festyny i dożynki. I tak też przez kilka 

lat w gminie Nędza było.   

    Z jednej strony fundusze sołeckie 

pozwalają na realizację oddolnych 

inicjatyw mieszkańców angażujących 

się w przejmowanie 

odpowiedzialności za siebie, swoje 

otoczenie i swoją przyszłość. Z 

drugiej strony fundusze sołeckie 

uszczuplają budżety gmin, 

zmniejszając ich możliwości 

inwestycyjne. 

    Z trzeciej zaś strony – Gmina 

Nędza realizuje przedsięwzięcia, 

które nie są obligatoryjne. Podnoszą 

komfort życia mieszkańców, choć 

również są finansowym wysiłkiem. 

Na to by rodzice nie musieli płacić za 

nauczanie przedszkolne swoich 

dzieci, Gmina co roku wydatkuje z 

budżetu ponad 145 tys. zł. I to jako 

jedyna w powiecie. Kolejne 10 tys. zł 

dokłada dla mieszkańców, którzy 

oddają dziecko do żłobka. 
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Najważniejsze informacje ze 

strony www.nedza.pl będą 

trafiały do Twojej skrzynki 

internetowej. 

  

 

Wystarczy odwiedzić stronę  

i w tabelce "Newsletter"*  

wpisać swój adres e-mail. 
* główna strona www.nedza.pl,  

po prawej. 

 

http://www.nedza.pl/
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wyróżniali się: Marian Rerich, Józef 

Kostuch, Engelbert Hiltawski, 

Stanisław Kaleciński, Adolf 

Drożdż, Marian Radziwon i wielu 

innych. 

   Ciekawostki...  Miejscowa 

ludność bardzo przyzwyczaiła się do 

swego chlebodawcy i gwarowo 

określała go flaksownią (z niem. 

Flachsfabrik-roszarnia), a wg syren 

fabrycznych sygnalizujących 

zmianowość „regulowano” zegarki.   

    W latach osiemdziesiątych XX w. 

zakład przejęło Rafako 

wykorzystując budynki do 

kształcenia zawodowego, a w chwili 

obecnej firma Pivexin Technology 
zajmująca się wyposażeniem 

przemysłu w maszyny, która się 

rozbudowuje wzdłuż ulicy 

Gliwickiej. Ale to już osobny 

rozdział historii wspomnianego 

obiektu. ●                                                                                                                

 
Źródła 

Urszula Fros, Monografia Gminy Nędza 
(maszynopis), praca magisterska, WSP, 

Opole 1979, s. 132-142. 
Jerzy Kwaśny, 100 lat piłki nożnej na ziemi 

raciborskiej 1903-2003, Wyd. „Baterex”, 
Racibórz 2003, s. 137-150. 

Informacje Władysława Rerich. 
Zdjęcia udostępnił Jan Baron 

                                          Roszarnia 
to zakład włókienniczy zajmujący się 
przetwarzaniem słomy lnianej na 

włókno, stanowiące półfabrykat w 

wyrobie, m.in. nici, lin, tkanin, 

dzianin, tworzyw zbrojonych. 

   Zakład roszarniczy w Nędzy 

powstał w 1930 r., którego 

właścicielem był Ernest Exner, 

zatrudniający w tym czasie ok. 120 

pracowników. Z początku surowiec, z 

którego wyrabiano włókno konopne, 

był wyścielany na polach w obrębie 

obecnych ulic Akacjowej, Lnianej, 

tzw. Starej Nędzy, gdzie 

współcześnie znajduje się pokaźne 

osiedle mieszkaniowe. W 1936 r. 

zainstalowano maszynę  do przeróbki 

słomy typu „Bindler” oraz tuż przed 

wojną pakularki „Jaeglle” i „Etrich”, 

a w 1944 r. wybudowano baseny 

służące do moczenia słomy. 

   Po II wojnie światowej zakład 

został znacjonalizowany i przechodził 

na przestrzeni następnych 

dziesięcioleci szereg reorganizacji. 

Fabryka współpracowała z 

jednostkami tego typu w Pietrowicach 

Wielkich czy w Głogówku. W 

międzyczasie wzniesiono pokaźny 

komin w 1956 r. (współcześnie 

wyznaczający miejsce „kierunkowe” 

Nędzy), a od 1967 r. powiększono 

produkcję eksportową o paździerze 

do RFN i Belgii i z tymi państwami 

nawiązano współpracę, m.in. 

pozyskano z Belgii turbinę 

„Deportere” i pakularkę „Chaerle”.    

    Załoga przedsiębiorstwa 

rekrutowała się głównie z 

mieszkańców Nędzy. Były to w 

większości kobiety. I tak dla 

statystyki: w 1968 r. zakład zatrudniał 

276 osób, a już w 1975 r. tylko 198. 

W następnych latach obniżała się 

produkcja i wraz z nią zatrudnienie. 

Warunki pracy były uciążliwe, 

szczególnie ze względu na 

produkcyjne wyziewy, które 

dokuczały prawie wszystkim 

mieszkańcom Nędzy. Często 

wybuchały również pożary. 

   W okresie powojennym zakład 

objął patronatem szereg instytucji 

społecznych, m.in. nad Ludowym 

Klubem Sportowym Włókniarz od 

1949 r., w ramach którego 

funkcjonowały sekcje piłki nożnej, 

szczypiorniaka (w latach 50. II liga 

wojewódzka) czy zapasów. Prowadził 

działalność kulturalno-oświatową na 

rzecz swych pracowników poprzez 

organizowanie wyjazdów do Operetki 

Śląskiej w Gliwicach, kin, teatrów, 

imprez ogólnokrajowych i 

zakładowych (np. Dzień Włókniarza, 

zabawy karnawałowe). Na terenie 

zakładu istniała świetlica a także 

sklep spożywczy. Pracownicy 

wyjeżdżali na wczasy a ich dzieci na 

kolonie (zakład miał swoje ośrodki 

wypoczynkowe w Pucku i Gródku 

nad Dunajcem). W działalności 

przedsiębiorstwa szczególnie  
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kilka razy w tygodniu, ale widzieć ją 

podczas występów publicznie, 

wśród ludzi, wśród rówieśników, to 

wielka radość! Widzę jak lubi 

występować, cieszą ją brawa, chyba 

nam rośnie w rodzinie mała 

gwiazda! - cieszy się babcia.  

    W Zespole Szkolno-

Przedszkolnym zjawiły się tłumy.  

- Bo przyszli i dziadkowie z obu 

stron, i nawet pradziadkowie - 

tłumaczyła dyrektor Hanna 

Kowalska. 

    Maluchy z Babic wiedzą najlepiej 

czego życzyć babciom i dziadkom. - 

Żeby się uśmiechali! Żeby byli 

zdrowi! Żeby zawsze nas bardzo 

kochali! - mówiły dzieci.  

    Specjalnie przygotowanym 

programem dzieci dziękowały 

dziadkom za pyszne obiadki, 

zabawy i ciekawe wycieczki.  ● 

                                     Dobre okazje można 

                                     świętować z 

wyprzedzeniem. Maluchy z przedszkola i 

szkoły w Babicach już w połowie stycznia 

zaprosiły swoich dziadków do wspólnego 

świętowania. 

- Jak dobrze jest być babcią! - 

uśmiecha się pani Irmina. Ma 

wnuczkę w babickim przedszkolu w 

grupie starszaków.  
- Z wnuczką spotykam się nawet  

DZIEŃ BABCI I DZIADKA 
                                - Gdyby zrobić ranking  

                                 najbardziej popularnych 

uroczystości w naszym przedszkolu, na 

pewno święto dziadków znalazłoby się na 

pierwszym miejscu! - uśmiechała się 

dyrektor Monika Kupczyk. 

przedszkolu. Wnuków mam więcej. Ale za każdym razem szklą się 

człowiekowi oczy. Pięknie jest obserwować jak dorasta to młode pokolenie 

i dobrze jest czuć, że my chyba też jesteśmy dla nich ważni - mówiła 

wzruszona pani Dorota. 

    Po pięknych występach dzieci zaprosiły gości na słodki poczęstunek. ● 

Dzieci na ten dzień z wielką 

niecierpliwością czekały od dobrych 

kilku tygodni!  

    - Były wielkie przygotowania, 

organizowanie występu, nauka 

wierszyków, piosenek i układów. 

Dzieci nie mogły się już was 

doczekać! - witała babcie i dziadków 

Monika Kupczyk, dyrektor 

Przedszkola w Nędzy. 

    Każda z przedszkolnych grup 

organizuje osobną uroczystość. Jako 

pierwsze do świętowania zaprosiły 

swoich dziadków Puchatki. Aniołki, 

diabełki i bałwanki zagrały dla swoich 

gości jasełka. - Widać jak bardzo się 

starają! - uśmiechała się babcia 

Dorota.  

    Dziadkowie nie kryli wzruszenia.  

- To nie mój pierwszy Dzień Babci w  
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                                      - Już się doczekać nie  

                                      możemy! - mówili 

państwo Halina i Gerard, którzy 

przyjechali świętować aż z Rybnika. 

Żeby wszyscy dziadkowie maluchów z 
Przedszkola w Łęgu się pomieścili, 
imprezę zorganizowano w sali OSP.  
Zaprezentowały się wszystkie grupy.  

Widać było staranność w każdym 
detalu. Dziadkowie podziwiali 
jasełka i program przygotowany 
specjalnie z okazji ich święta. ● 

GMINA NĘDZA 2017 

PRZY KAWIE W KOLE EMERYTÓW TEATRZYK U KOBIET AKTYWNYCH 
Dzień Babci i Dziadka to kolejna impreza, jaką 

zorganizowało dla swoich członków nędzańskie koło 
emerytów. Przy kawie, pysznych słodkościach i w 
dobrym towarzystwie. Czas umiliły maluchy z 
Przedszkola w Nędzy. 
    Organizatorzy czują, że ich starania mają sens.  
- Widzimy, ile te spotkania dla ludzi znaczą - przyznaje 
Eleonora Czekała, przewodnicząca koła emerytów w 
Nędzy.  
    Do organizacji działających w Nędzy w każdej chwili 
można dołączyć. Ich działalność chętnie wspiera Gmina.● 

Poza smacznie zastawionymi stołami z okazji Dnia 

Babci i Dziadka, na gości czekała jeszcze jedna 

niespodzianka. Przedstawienie pt. Babcia i dziadek czyli 

Oma i Opa w oczekiwaniu dawno niewidzianych wnuków. 

- Jak zwykle powstało w jedną noc! – śmieje się Jadwiga 

Przybyła, przewodnicząca stowarzyszenia.  

    Wystąpiły: Jadwiga Przybyła (Oma), Władysława 

Rerich (Opa) oraz wnukowie: Tytus, Miranda, Oliwer, 

Heindriszek i Maryjka. – Teatrzyk w gwarze śląskiej, bo 

chcemy pielęgnować tradycję – mówi Maria Zoń. 

   - Tak to jest, że wnuki mamy daleko, ale sercem zawsze  

jesteśmy przy nich – podkreśla Gertruda Bluszcz. ● 
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                                   Sesja Rady Gminy Nędza, która odbyła się w dniu  

                                                 10 lutego br. poświęcona  była przede wszystkim 

podjęciu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 

Ale w tym momencie należy 

stwierdzić, że „bezbolesne” 

wdrożenie reformy w gminie Nędza 

możliwe jest dzięki dokonanej przez 

organ prowadzący – Wójta oraz Radę 

Gminy, w ubiegłych latach 

restrukturyzacji sieci szkół i 

przedszkoli. Utworzone zostały 

Zespoły Szkolno-Przedszkolne w 

Babicach, Zawadzie Książęcej, 

Górkach Śląskich oraz Zespół 

Szkolno-Gimnazjalny w Nędzy.                                                                                              

    Dziś z perspektywy lat, biorąc pod 

uwagę dostępność dzieci do szkół i 

przedszkoli, stopień wyposażenia 

placówek w niezbędne sprzęty 

(dopasowane do wieku ławki i 

krzesełka i inne) oraz pomoce 

naukowe (sale komputerowe, tablice 

interaktywne i inne) okazuje się jak 

trafne były to decyzje, które wówczas 

zapadły przy niemałej dezaprobacie 

niektórych środowisk. Były to decyzje 

zasadne pod względem organizacji 

sieci szkół funkcjonujących na terenie 

gminy Nędza, ale również pod 

względem ekonomicznym, co nie jest 

bez znaczenia dla budżetu gminy.                                                                                                                        

    Wdrażana przez Gminę reforma 

oświaty nie powoduje żadnych zmian 

w dotychczasowym funkcjonowaniu 

przedszkoli na terenie gminy. Jak do 

tej pory posyłanie dziecka do 

przedszkola  na czas dłuższy niż 5 

godzin jest bezpłatne. Rodzic dziecka 

płaci tylko za wyżywienie. Jest to 

sytuacja wyjątkowa, gdzie Gminie 

zależy na powszechnej dostępności 

dzieci do przedszkoli, a co za tym 

idzie lepszym przygotowaniu do 

wypełnienia obowiązku szkolnego. ● 
 
Krystian Dolipski, sekretarz Gminy Nędza                  

Jest to pierwszy krok w całej 

procedurze związanej z wdrażaną od  

1 września 2017 roku reformą 

oświatową. Zasadniczym celem 

reformy jest likwidacja dotychczas 

funkcjonujących gimnazjów i 

przekształcenie dotychczasowych  

6-letnich szkół podstawowych w  

8-letnie szkoły podstawowe.                              

    Ze względu na bardzo napięty w 

czasie harmonogram kroków, które 

musi podjąć rada gminy, a który wynika 

wprost z przepisów wprowadzających 

ustawę prawo oświatowe wójt gminy 

wystąpiła z wnioskiem do 

przewodniczącego rady o zwołanie 

sesji w ciągu 7 dni od dnia złożenia 

wniosku. Taką możliwość dają przepisy 

ustawy o samorządzie gminnym – 

art.20 ust. 3.                                                                                                                                               

    W obradach sesji uczestniczyło 11 

radnych (nieobecni: Norbert Gzuk, 

Krystian Krótki, Julian Skwierczyński, 

Waldemar Wiesner). Radni 

jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie 

dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów do nowego 

ustroju szkolnego. Następnie uchwała 

ta zostanie przesłana do Śląskiego 

Kuratora Oświaty i związków 

zawodowych celem zaopiniowania. Po 

uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora 

oświaty Rada Gminy Nędza w terminie 

do 31 marca 2017 roku podejmie 

uchwałę w sprawie dostosowania sieci 

szkół podstawowych i gimnazjów do 

nowego ustroju szkolnego na okres od 1 

września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 
roku W przypadku gminy Nędza  

     

wdrożenie reformy oświatowej nie 

będzie wywoływać zmian w 

funkcjonowaniu dotychczasowych 

placówek oświatowych, działających 

na terenie gminy.  

    Z mocy prawa dotychczasowe 

gimnazjum przekształci się w  

8-klasową szkołę podstawową           z 

klasami gimnazjum; II i III w roku 

szkolnym 2017/2018 oraz III klasą 

gimnazjum w roku szkolnym 

2018/2019. Podobnie ma się sprawa z 

dotychczas funkcjonującymi Zespołami 

Szkolno-Przedszkolnymi złożonymi z 

klas I-III 6-letniej szkoły podstawowej i 

przedszkola, które od 1 września 2017 

roku będą dalej Zespołami Szkolno-

Przedszkolnymi złożonymi z klas I-III 

8-letniej szkoły podstawowej i 

przedszkola. To dotyczy Zespołów 

Szkolno-Przedszkolnych w Babicach, 

Górkach Śląskich oraz Zawadzie  

Książęcej.                                                                                                                                              

    Opisane powyżej przekształcenia nie 

rodzą żadnych skutków dla 

uczęszczających do tych szkół uczniów, 

czyli głównego podmiotu działalności 

szkoły oraz ich rodziców. Nie bez 

znaczenia jest również fakt, że kadra 

pedagogiczna nie utraci swoich miejsc 

pracy.                    Jest to bardzo ważna 

informacja w porównaniu do 

wiadomości, które płyną ze środków 

masowego przekazu o zmianach 

obwodów szkół, likwidacji i 

przenoszeniu szkół a wreszcie       o 

redukcji etatów nauczycielskich. Nam 

to na szczęście nie grozi.    
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                                   W Gminnym Centrum Kultury w Nędzy dzieci wzięły  

                                                 udział w bardzo kreatywnych zajęciach z pisania bajek. 

Efekt robi wrażenie - napisane wspólnymi siłami opowiadanie zostało 

nagrane i zmontowane w prawdziwe słuchowisko. 

– mówili uczestnicy. – Nie 

wystarczy usiąść i napisać, trzeba 

mieć pomysł, wymyślić bohatera, 

wyobrazić sobie, co może mu się 

przytrafić i czy go ta przygoda jakoś 

zmieni  - wyliczała Klara Koletzko 

wraz z Julką i Andżeliką Mruzek 

podczas twórczej pracy.     

    Na ostatnim etapie głosy 

uczestników zostały nagrane, całość 

została wzbogacona ścieżką 

dźwiękową, tworząc słuchowisko. ● 

Grupa literatów z Gminnego 

Centrum Kultury w Nędzy z dumą 

prezentuje własnego autorstwa, 

powstałe w ciągu trzech dni pracy, 

momentami dramatyczne, ale 

zakończone happy endem 

opowiadanie pod tytułem O Helci, 

która tupała nóżkami – i takimi 

słowami rozpoczyna się cała historia.  

    - Warsztaty koncentrowały się nie 

tylko wokół pisania, ale przede 

wszystkim złożyły się na nie 

różnorakie ćwiczenia rozwijające 

wyobraźnię, empatię, oczywiście 

poszerzaliśmy też słownictwo – mówi 

Kamila Besz, która przez 3 dni 

pracowała z grupą 17 osób.  

    - W zajęciach wzięły udział osoby 

od 6. do 15. roku życia, więc historia, 

którą wspólnie stworzyliśmy 

odzwierciedla to, jak postrzegają 

współczesny świat nie tylko dzieci, 

ale także młodzież – dodaje 

prowadząca. – Mnie osobiście 

zależało, aby stworzona przez nas 

opowieść nie była dosłowna, aby 

pozostawiła czytelnika do końca w 

sferze niepewności, stąd nie jest 

wyłuszczone wprost, kto uratował  

Helcię i czy cała przygoda wydarzyła 

się naprawdę, czy był to tylko sen – 

uśmiecha się tajemniczo Kamila. 

    Młodzież podczas trzech dni 

pracowała z ogromnym 

zaangażowaniem. – Nagle okazało 

się, że pisanie opowiadania to tak 

naprawdę zdecydowanie więcej pracy  

KULIGIEM W SZYMOCICACH 
W ramach Akcji Zima strażacy z 

lokalnej OSP oraz sołtys wraz z radą 

sołecką zaprosili dzieci na kulig.  

    Przejażdżka saniami prowadziła 

szymocickimi lasami w kierunku 

Rud. Jednym z przystanków był grób 

nieznanego żołnierza. Kilka słów o  

historii powiedział nauczyciel 

Dariusz Oleszowski.  

    Nie zabrakło ogniska i pieczenia 

kiełbasek.   

    - Był śnieg i mróz, więc pogoda 

na kulig w sam raz! – cieszy się 

sołtys Szymocic Karol Kalemba. ● 
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