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Święta BoŜego Narodzenia są takim okresem, 

Ŝe człowiek zaczyna się zastanawiać... jak to moŜliwe, 

Ŝe mamy tak mało siły na kontakt z ludźmi. 

A przecieŜ ludzie są najwaŜniejsi! 

Dlatego piszemy do Was – NASZYCH CZYTELNIKÓW, 

bez których nie byłoby Gminy Nędza. 

Bardzo dziękujemy, Ŝe jesteście z nami! 

 

 WESOŁYCH ŚWIĄT BOśEGO NARODZENIA  

ORAZ DO SIEGO ROKU 2008  

        WÓJT GMINY NĘDZA  

                REDAKCJA 
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BIEG NIEPODLEGŁOŚCI 
 

 Dnia 11 listopada uczniowie Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Nędzy uczestniczyli juŜ po raz piąty w VIII 
Biegu Niepodległości. PowyŜsza impreza jak co roku cieszyła  się ogromną popularnością wśród młodzieŜy naszej 
gminy. Zarówno organizatorów tej sportowej imprezy, jak i biegaczy zaskoczyła tego dnia pogoda. Temperatura 
oscylowała w granicach +2 st. C., z chmur zaś bez przerwy padał śnieg. 
Impreza rozpoczęła się kilka minut po godzinie 13. Na starcie stanęło łącznie 96 biegaczy. Wśród uczestników 
znaleźli się mieszkańcy Kuźni, Nędzy, Raciborza, Stanowic, Kędzierzyna-Koźla, Ciechowic, Wodzisławia i Radlina. 
Trasa biegu wiodła ulicami Piaskową, Świerczewskiego i Bema. Bieg podzielony był na kilka kategorii wiekowych: 
od przedszkolaków, poprzez uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, do tzw. biegu głównego, w 
którym startowali dorośli.  

Uczniowie pomimo niesprzyjającej aury rywalizowali w poszczególnych kategoriach wiekowych zajmowali 
odpowiednio miejsca: 
- Michał Rusok- kategoria gimnazjum I miejsce 
- Sandra Skupnik- kategoria gimnazjum II miejsce 
- Patryk Jeger – Kategoria chłopcy szkoła podstawowa I miejsce. 
 - Zespół Szkolno Gimnazjalny w Nędzy w kategorii Szkół zajął I miejsce. 
 
Wszystkim uczestnikom „Biegu” za uczestnictwo i trud dziękujemy.                            
                                                             Grzegorz Swoboda  



 

 

Wójt gminy Nędza ogłasza: 
 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaŜy 
 

I. 
 

 
Lp. 

 
Oznaczenie 

 

 
Treść 

1 Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej KW 31975 dz. 1099 (k.m. 4) 
obręb Nędza 

2 Powierzchnia nieruchomości 0,3949 ha 

3 Opis nieruchomości zabudowana 

4 Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej 
zagospodarowania 

Teren zabudowy mieszkaniowej 
usług ozn. symb. MN/U09 

5 Termin zagospodarowania nieruchomości - 

6 Cena nieruchomości 227 790,00 zł 

7 Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu uŜytkowania wieczystego - 

8 Wysokość opłat z tytułu uŜytkowania, najmu lub dzierŜawy - 

9 Terminy wnoszenia opłat - 

10 Zasady aktualizacji opłat - 

11 Informacja o przeznaczeniu do sprzedaŜy, do oddania w uŜytkowanie 
wieczyste, uŜytkowanie najmu lub dzierŜawę 

SprzedaŜ w drodze przetargu 

12 Termin złoŜenia wniosku przez osoby, którym przysługuje 
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 
pkt 1 i pkt 2 

10.01.2008 r. 

 
 
II. 
 

 
Lp. 

 
Oznaczenie 

 

 
Treść 

1 Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej KW 30570 dz. 1111 m. 4 obręb Nędza 

2 Powierzchnia nieruchomości 0,0540 ha 

3 Opis nieruchomości 1. lokal mieszkalny nr 1 w budynku mieszkalnym 
nr 43 przy ul. Jana III Sobieskiego w Nędzy 

4 Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i 
sposób jej zagospodarowania 

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 
usługi MN/U10 

5 Termin zagospodarowania nieruchomości - 

6 Cena nieruchomości 1. 67 980,00 zł: wartość lokalu z powierzchnią 
przynaleŜną 60 520,00 zł; wartość 5316/10000 

część gruntu 7 460,00 

7 Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu 
uŜytkowania wieczystego 

15% - I opłata 
1% - roczna opłata 

8 Wysokość opłat z tytułu uŜytkowania, najmu lub 
dzierŜawy 

- 

9 Terminy wnoszenia opłat - 

10 Zasady aktualizacji opłat - 

11 Informacja o przeznaczeniu do sprzedaŜy, do oddania 
w uŜytkowanie wieczyste, uŜytkowanie najmu lub 
dzierŜawę 

SprzedaŜ w drodze bezprzetargowej wraz z 
oddaniem w uŜytkowanie wieczyste gruntu na rzecz 

najemcy 

12 Termin złoŜenia wniosku przez osoby, którym 
przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości 
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 

10.01.2008 r. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 



  
Drodzy mieszkańcy! 

 
                   Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 06 
czerwca 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 
opłat za korzystanie ze środowiska ( Dz. U. z 2007r. , Nr 
106 , poz. 723)  zmieniono jednostkową stawkę opłat za 
składowanie odpadów . Do tej pory opłata za 
składowanie 1 tony odpadów na składowisku (tak zwana 
opłata marszałkowska) wynosiła 15,71 zł., obecnie 
opłata wynosi 75,00 zł.  Tak powaŜny wzrost tej opłaty 
spowodował podwyŜkę cen za odbiór odpadów 
komunalnych. Sytuacja ta dotyczy terenu całego kraju, 
nie tylko naszej gminy. Praktycznie od momentu 
wprowadzenia zmiany opłaty za korzystanie ze 
środowiska, samorządy na terenie całego kraju 
rozpoczęły rozmowy z firmami świadczącymi usługi w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości. PoniewaŜ stawka opłaty za korzystanie 
ze środowiska jest ustalana rozporządzeniem Rady 
Ministrów , nie jest ona zaleŜna ani od przedsiębiorców 
ani od Gmin, zatem podwyŜka opłat stała się nie do 
uniknięcia. Wobec powyŜszego wszyscy stanęliśmy przed 
smutnym faktem drastycznej podwyŜki cen za wywóz 
odpadów komunalnych w 2008 roku. Wszystkie gminy 
powiatu raciborskiego starały się aby przedsiębiorcy 
ustalając ceny wywozu na 2008 rok skalkulowali je tak, 
aby zminimalizować koszty dla mieszkańców. W wyniku 
negocjacji udało się wprawdzie obniŜyć ceny, w stosunku 
do propozycji składanych przez przedsiębiorców, jednak 
tak znacząca (5-cio krotna) podwyŜka opłaty za 
składowanie odpadów na składowisku spowodowała, Ŝe 
proponowane przez przedsiębiorstwo ostateczne opłaty 
za wywóz odpadów komunalnych przedstawiają się 
następująco: 
 
 
 
 

 
 
1. za odbiór odpadów komunalnych: 
a)  z pojemników o poj. 120 l -   15,00 zł., 
b)  z pojemników o poj. 240 l  -  25,00 zł.,   
c) z pojemników o poj. 1100 l –  60,00 zł. 
 
2. za odbiór odpadów komunalnych zbieranych               
i odbieranych w sposób selektywny : 
a)  z pojemników o poj. 120 l  -   12,00  zł., 
b)  z pojemników o poj. 240 l  -   22,00  zł.,   
c) z pojemników o poj. 1100 l –   55,00  zł. 
  
                   Gmina Nędza zwróciła się do 
przedsiębiorców, którzy do tej pory nie świadczyli usług 
na naszym terenie, niestety Ŝaden z przedsiębiorców nie 
zgodził się prowadzić działalności po niŜszych cenach. 
Zdajemy sobie sprawę, Ŝe jest to drastyczna podwyŜka 
cen, jesteśmy nią zbulwersowani tak samo jak Państwo, 
tym bardziej, Ŝe nie mamy praktycznie wpływu na 
sytuację, którą dyktuje z jednej strony przepis prawa a z 
drugiej strony wolny rynek.  
                   Mimo, iŜ na zaistniałą sytuację nie mamy 
wpływu, to jako Gmina czujemy się zobowiązani 
przekazać Wam, drodzy mieszkańcy, wszelkie 
informacje, które posiadamy w związku z tą sprawą.  
Zapewniamy równieŜ, Ŝe będziemy się starali  w miarę 
moŜliwości, odpowiedzieć Państwu na wszelkie pytania. 
Tel. (032) 410 23 99 wew. 25 

                    
 
 
 
 

Podsumowanie dotychczasowej pracy sekcji siatkowej- Baterex Nędza 
 
Na samym początku jako zespół chcieliśmy podziękować 
za wsparcie i udostępnienie środków pienięŜnych 
potrzebnych do sprawnego funkcjonowania klubu. 
Od września na terenie gminy coraz głośniej słychać było 
o działalności tutejszego klubu. Po wielomiesięcznych 
treningach, uzgodnieniach, zespół Baterexu Nędza, 
zgłoszony został do rozgrywek ligowych, które to od 
początku cieszą się duŜym zainteresowaniem wśród 
mieszkańców gminy. 
Po zgłoszeniu zespołu do rozgrywek okazało się, iŜ 
naleŜymy do najmłodszych w Polsce (średnia wieku 19 
lat). Pomimo tak młodego wieku zespół rywalizuje w 
kategorii seniorów, z meczu na mecz zdobywając nowe 
doświadczenia od silniejszych i znacznie starszych 
druŜyn ligowych. 
Od początku rozgrywek ligowych druŜyna Baterexu 
napotkała się na bardzo dobre druŜyny, lidera z Rybnika 
oraz druŜynę z Gliwic, z którą to była bliska zwycięstwa. 
Pomimo przegranych w wielu spotkaniach młodzieŜ nie 
poddaje się i jeszcze bardziej motywuje  się do pracy, 

słusznie twierdząc, iŜ to dopiero początek i na wyniki 
przyjdzie czas i pora, a na razie musimy się ograć i 
zdobyć zarówno umiejętności jak i doświadczenie. 
Wszystkich zainteresowanych zarówno kibicowaniem jak  
i doskonaleniem umiejętności siatkarskich zapraszamy 
do wspólnego treningu w poniedziałki obiekt LKS Baterex 
Nędza ul. Sportowa. 
 
 Terminarz kolejnych spotkań: 
 20.XII 2007   BatereX Nędza- OKiS  
   Gaszowice 
 07. I . 2008   Rybnik - BatereX Nędza 
 17. I . 2008   BatereX Nędza- Rybnik 
 31. I . 2008   BatereX Nędza- Gliwice 
 07 .II. 2008  Kamień Rzedówka - BatereX  
   Nędza 
 
   Pozostałe terminy spotkań oraz tabele zespołów 
moŜna zobaczyć na stronie http://www.efekt-
projekty.pl/als/      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 
 
 
 
 

Radny Krystian Okręt 
OŚWIADCZENIE 

 
  
 W związku z projektem uchwały w sprawie 
zmiany osobowej w składzie Komisji Oświaty, 
Kultury i Sportu przedstawionym pod głosowanie 
na sesji Rady Gminy Nędza w dniu 17.12.2007 r. 
pragnę oświadczyć opinii społecznej, co następuje: 
   1. Pani radna Ewelina Krakowczyk złoŜyła 
wniosek o odwołanie jej ze składu KOKiS z 
uzasadnieniem. Przed głosowaniem 
wiceprzewodniczący rady Gerard Pannek złoŜył 
niespodziewanie ustny wniosek o dopisanie w 
odwołaniu ze składu komisji radnych Gerarda 
Przybyły i Henryka Postawki, nie podając Ŝadnej 
argumentacji swego wniosku. 
   2. Wobec powyŜszego zaŜądałem, jako 
przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, 
podania uzasadnienia ze strony wnioskodawcy G. 
Pannka. Usłyszałem jedynie arbitralne 
stwierdzenie przewodniczącego Rady Gminy Nędza 
Waldemara Wiesnera, Ŝe projekt naleŜy 
przegłosować. W tej sytuacji odmówiłem 
uczestniczenia w takim głosowaniu na znak 
protestu, gdyŜ zmiany w projekcie kaŜdej uchwały 
naleŜy obowiązkowo uzasadnić, a ponadto nie były 
one konsultowane na posiedzeniu komisji. 
Jednocześnie zapowiedziałem wniesienie 
zaskarŜenia sposobu wprowadzenia zmian w tymŜe 
projekcie do wojewody. Mimo licznych protestów 
przewodniczący rady zarządził głosowanie. Ośmiu 
radnych (G. Pannek, K. Placzek, A. Depta, R. 
Marcol, R. Bienia, E. Krakowczyk, J. Halfar i 
W. Wiesner) głosowało za przyjęciem uchwały (co 
wystarczyło do przegłosowania), w wyniku czego 
dotychczsowi członkowie komisji G. Przybyła i H. 
Postawka, wbrew swojej woli, zostali wykluczeni z 
jej składu. 
   3. W dotychczasowej historii samorządów po 
1990 r. chyba nie wydarzył się jeszcze podobny 
precedens, odmawiający radnym działania w 
organach, do których zostali wybrani. W tym 
miejscu naleŜy zadać pytanie, dlaczego osobom 
desygnowanym w demokratycznych wyborach 
zamyka się drogę do realizacji zadań, do których 
zostali powołani. Pan Gerard Przybyła jest 
znanym działaczem sportowym i byłym 
zawodnikiem, Pan Henryk Postawka - 
nauczycielem z wieloletnim staŜem i cenionym 
działaczem społecznym. Ludzie ci uzyskali znaczne 
poparcie w wyborach samorządowych, a co za tym 
idzie, wyborcy oczekują od nich konkretnych 
działań. Lecz podstępna intryga wyŜej 
wymienionych ośmiu radnych, z których większość 
nie ma nic wspólnego z oświatą, kulturą ani ze 
sportem, uniemoŜliwia odwołanym spełnianie tych 
zadań. Odpowiedź jest prosta: jedynym motywem 

działania klubu radnych Razem dla Wszystkich 
(chyba nie dla wszystkich), skupionych wokół 
osoby byłego wójta jest destrukcja i paraliŜ pracy 
organów naszej gminy. Osoby te korzystają z 
dobrodziejstw demokracji, mogą w wielu 
momentach decydować o Ŝyciu naszej gminy, 
niestety przenoszą swe prawa na moŜliwość 
działania przeciw społeczeństwu, pragną czerpać 
prawne korzyści z niemoralnego działania poprzez 
eliminację innych z Ŝycia samorządowego. 
Działalność ta jest wymierzona głównie przeciw 
obecnej Pani Wójt i radnym wspierającym wszelkie 
zmiany zmierzające do stabilizacji Ŝycia 
społecznego, które zostało w poprzedniej kadencji 
zachwiane przez woluntaryzm gospodarczy i 
rozniecaną atmosferę zastraszania obywateli 
mających odmienne zdanie, a powszechną metodą 
eliminowania z Ŝycia gminy były zwolnienia z 
pracy. 
   4. Uchwała o usunięciu radnych G. Przybyły i H. 
Postawki z prac KOKiS została podjęta w 
warunkach zamachu samorządowego: bez 
uzasadnienia, bez konsultacji z pozostałymi 
członkami komisji, nie przedstawiając 
odwoływanym Ŝadnych zarzutów. Taki stan rzeczy 
nie moŜe mieć miejsca w demokratycznie 
działających strukturach samorządowych. Praca 
rady gminy pod przewodnictwem Pana 
Waldemara Wiesnera staje się w tym wydaniu 
po prostu farsą. Społeczeństwo nie wyobraŜa sobie 
działania, któremu patronują arogancja, cynizm, 
rewanŜ, pomówienia, podstęp. Nie mając 
argumentów posuwa się do podstępnego działania, 
nie przyjmuje się Ŝadnej krytyki. Dlaczego 
przyjazna, otwarta dłoń spotyka się z zaciśniętą 
pięścią gotową do niszczenia, która w przebiegły i 
cyniczny sposób stara się załatwiać partykularne 
interesy? Uwłacza to godności samorządowca. 
   5. W chwili obecnej pozostaje jedynie odwołać 
się do opinii publicznej, która winna ocenić 
postępowanie niektórych radnych: czy słuŜą oni 
Ŝywotnym interesom społecznym, czy teŜ starają 
się przekształcić forum rady gminy w pole 
manipulacji i gier politycznych. Grupa radnych z 
klubu Razem dla Wszystkich pragnie na siłę 
zademonstrować społeczeństwu swą władzę, do 
której chyba nie dorosła, a która ją przerasta, 
zapominając jednakŜe o podstawowych 
obowiązkach, do których przez wyborców została 
powołana. 
 
                                                                                                              
Krystian Okręt 

 

 
 
 

Noworoczny turniej tenisa stołowego 
 

 Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy 
Nędza odbędzie się 12 stycznia 2008 r. o godz. 1000 na sali 
Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nędzy. Rozgrywki 
prowadzone będą w 5 kategoriach wiekowych w kolejności: 
szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia, męŜczyźni 
open, kobiety open. Wszystkich zainteresowanych 
zapraszamy do wzięcia udziału w imprezie. Więcej informacji 
uzyskać moŜna u organizatora p. Grzegorza Swoboda pod 
nr tel. (0 32) 410 24 35. Zapisy - pół godziny przed 
rozpoczęciem turnieju. 
 

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 
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