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  GMINY NĘDZA 
 

Babice * Ciechowice * Górki  Śląskie* Łęg * Nędza * Szymocice * Zawada KsiąŜęca 

 
STATYSTYKA REJESTRACJI ZDARZEŃ W EWIDENCJI LUDNOŚCI 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku ewidencji ludności i dowodów osobistych w Gminie Nędza moŜna 

przedstawić następującą statystykę: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informacja: Maria śyła 

 
ALIMENTY POD LUPĄ 

 
        Często bywało, Ŝe osoby zobowiązane do płacenia alimentów nie wywiązywały się z tego 

obowiązku, wykorzystując wszystkie moŜliwe metody, by nie płacić, pomimo Ŝe ich sytuacja 
materialna pozwała im regulować te zobowiązania. Osoby takie ukrywały swoje dochody oraz 
majątek. TakŜe polskie prawo nie dostarczało dotychczas wielu argumentów, które skutecznie 
motywowałyby do regulowania tego rodzaju zaległości. JednakŜe od października 2008 r., dzięki 
zmianom w prawie, organy samorządowe mogą przekazywać do biur informacji gospodarczej 

wiedza o osobach, które od co najmniej 6 miesięcy nie zapłaciły alimentów. InfoMonitor jest jednym z takich biur, za 
pośrednictwem którego dane dłuŜników alimentacyjnych trafiają takŜe do BIK (Biura Informacji Kredytowej), z którym 
współpracują praktycznie wszystkie polskie banki oraz SKOK-i. Osoba, która uchyla się od swoich zobowiązań, moŜe mieć 
problem z pozyskaniem jakiegokolwiek kredytu, zakupem telefonu komórkowego czy innej usługi, gdyŜ zarówno banki jak i 
firmy telekomunikacyjne, czy prowadzące sprzedaŜ ratalną, pilnie weryfikują rzetelność osób w zasobach udostępnianych 
przez InfoMonitor. Świadomość tego faktu jest ogromnym bodźcem dla dłuŜników do terminowego regulowania 
zobowiązań.             (j.p.) 
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Liczba ludności w Gminie Nędza: 

� Nędza 
� Górki Śląskie 
� Babice 
� Zawada KsiąŜęca 
� Ciechowice 
� Łęg 
� Szymocice 

 

 
7.430 
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873 
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468 
314 
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473 
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471 
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311 

 
7.183 
3.344 
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864 
816 
483 
451 
304 

 
7.107 
3.284 
935 
865 
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474 
444 
301 

Ogólna liczba urodzeń 
w  Gminie Nędza 

64 59 52 48 50 52 47 59 

Ogólna liczba zgonów 
w Gminie Nędza 

63 55 59 54 56 56 83 70 

Liczba wydanych  
dowodów osobistych 
w Gminie Nędza 

280 334 708 592 550 785 1437 547 

Liczba wymeldowań  
za granicę 
w Gminie Nędza 

68 60 44 58 81 38 26 20 

Nr 1 
 
Styczeń 
2009 

Przypomina się mieszkańcom Górek Śl., iŜ do dnia 02.02.2009 r. moŜna zgłaszać uwagi 
do wyłoŜonego w dniach od 10 do 13 stycznia 2009 r. Projektu Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego dla sołectwa Górki Śląskie. 



 
 

OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY  
 

NAJWAśNIEJSZE INWESTYCJE W GMINIE NĘDZA W ROKU 2009: 
 

1. Rozpoczęcie prac związanych z budową kanalizacji (dokumentacja) po otrzymaniu przez Gminę Nędza 
tytułu Aglomeracji na drodze Rozporządzenia Nr 76/08 z dnia 14 listopada 2008 r. wydanego przez 
Wojewodę Śląskiego (środki pienięŜne z Unii Europejskiej oraz środki własne). 

2. Kolejny etap budowy sali gimnastycznej i kotłowni w Górkach Śląskich (środki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i własne). 

3. Termomodernizacja wraz z modernizacją kotłowni i centralnego ogrzewania w budynku 
wielofunkcyjnym przy ul. StraŜackiej w Nędzy (środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
własne). 

4. Przebudowa ul. Leśnej i ul. Nad Koleją w Górkach Śląskich (środki pienięŜne z Unii Europejskiej oraz 
środki własne). 

5. Opracowanie projektu kolejnego etapu budowy chodnika wzdłuŜ drogi wojewódzkiej Nr 919 (środki 
Wojewody oraz środki własne). 

6. Budowa chodnika w Babicach - ul. Rudzka i w Nędzy - ul. Gliwicka (środki Wojewody oraz środki 
własne). 

7. Połączenie wybudowanej studni ze stacją wodociągów. 
8. Inwestycje drogowe: 

� przebudowa ul. Gołębiej w Nędzy, 
� przebudowa ul. Rzemieślniczej w Nędzy, 
� remont ul. Topolowej, Lnianej i Złocistej w Nędzy, 
� przebudowa części ul. Rudzkiej w Babicach, 
� remont ul. Szkolnej w Babicach, 
� przebudowa odcinka ul. Betonowej w Zawadzie KsiąŜęcej, 
� remont ul. Krótkiej w Zawadzie KsiąŜęcej, 
� przebudowa odcinka ul. Raciborskiej w Zawadzie KsiąŜęcej, 
� remont odcinka ul. Łęgowej w Łęgu, 
� przebudowa ul. Porzeczkowej w Szymocicach. 

9. Utrzymanie dróg gminnych: 
� Pierwszy etap budowy drogi dojazdowej – około 1,5 km – do pól w Zawadzie KsiąŜęcej (środki z 

Urzędu Marszałkowskiego oraz środki własne), 
� roboty cząstkowe dróg gminnych, 
� zakup i wymiana znaków drogowych, 
� remont chodnika przy ul. Rogol w Nędzy, 
� remont przepustu przy ul. Brzozowej w Nędzy, 
� remont ul. KsięŜycowej w Ciechowicach, 
� pozostałe wydatki: akcja zima, roboty awaryjne itp. 

10. Remont nawierzchni ul. Wiejskiej w Babicach (środki Powiatu oraz środki własne). 
11. Modernizacja kotłowni w budynku wielofunkcyjnym w Zawadzie KsiąŜęcej (środki z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i własne). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Od roku 2009 Gmina Nędza będzie sprawdzać sposób odprowadzania 
nieczystości ciekłych przez mieszkańców gminy. W związku z tym, przy 
uiszczaniu kwoty podatku naleŜy przedłoŜyć do wglądu umowę oraz dowód 
płacenia za wywóz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorcę, który posiada 
odpowiednie zezwolenie Wójta Gminy Nędza. Informacja ta zostanie przekazana 
do odpowiednich organów gminy, które odnotują ten fakt. W razie nie 
przedłoŜenia w/w dokumentu gmina pisemnie wezwie mieszkańca do złoŜenia 
wyjaśnień w tej sprawie. 
 
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. ) 



 
 

 
 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2009 ROKU 
 
 
 

Komunalne 
zmieszane 

Naprzód Sp. z o o 
Rydułtowy 

Remondis Gliwice  
Sp. z o.o  

Plastik i 
szkło 

Naprzód 
Sp. z o o 

Remondis 
Sp. z o. o. 

Styczeń N N’ *2   16 *2  16 *12    26 N 8 19 
C , B *5   20 

S  , G *5   19 S , G , B , 
Ł, C , Z 

9 

Z  , Ł *6   22 
Luty N N’ *2   17 *3  17 *9    23 N 9 16 

C , B *5   20 S , G , B , 
Ł, C , Z 

10 

S  , G *4   19 
Z  , Ł *9   23 

Marzec N N’ *2 17 
31 

*3  17  
31 

*9    23 N 9 16 

C , B *5   20 S , G , B , 
Ł, C , Z 

10 

S  , G *5   20 
Z  , Ł *9   23 

Kwiecień N N’ *14  28 *15  29 *6    20 N 8 14 
C , B *2   16 
S  , G *3   17 S , G , B , 

Ł, C , Z 
9 

Z  , Ł *6   20 
Maj N N’ *12  25 *13  26 *4      18 N 11 11 

C , B *4  15  28 S , G , B , 
Ł, C , Z 

12 

S  , G *5  18  29 
Z  , Ł *5  18  29 

Czerwiec N N’ *9  23 *10  24 *1      15    *29 N 8 8 
C , B *12   26 S , G , B , 

Ł, C , Z 
9 

S  , G *15   29 
Z  , Ł *16   30 

Lipiec N N’ *10  24 *13  27    13      *27 N 8 6 
C , B *9   23 S , G , B , 

Ł, C , Z 
9 

S  , G *16   30 

Z  , Ł *17   31 
Sierpień N N’ *10  24 *11  25    10     *24 N 10 3    31 

C , B *7   21 S , G , B , 
Ł, C , Z 

11 

S  , G *13   27 
Z  , Ł *14   28 

Wrzesień N N’ *8   22 *9   23     7     *21 N 
 

8 28 
C , B *7   21 

S  , G *10   24 
Z  , Ł *11   25 S , G , B , 

Ł, C , Z 
9 

Październik N N’ *7   21 *8   22     5      *19 N 8 26 
C , B *5   19 S , G , B , 

Ł, C , Z 
9 

S  , G *6   20 
Z  , Ł *9   23 

Listopad N N’ *5   19 *6   20   2      *16     30 N 9 23 
C , B *5   19 S , G , B , 

Ł, C , Z 
10 

S  , G *6   20 
Z  , Ł *9   23 

Grudzień N N’ *3   17 *4   18  *14     28  N 8 7 
C , B *4   18 S , G , B , 

Ł, C , Z 
9 

S  , G *7   21 
Z  , Ł *8   22 

 
 
 
 
 
 
Oznaczenia:  
 
N – Nędza   B- Babice    Z- Zawada Ks.    Ł – Łęg    C – Ciechowice   G- Górki Śl.   S- Szymocice   
 * wywóz raz na cztery tygodnie 
 

Harmonogram opracowany na podstawie informacji otrzymanych z firm – UG nie ponosi odpowiedzialności za zmianę 
terminów. 



 

INFORMACJA O UROCZYSTOŚCI  JUBILEUSZU  50-LECIA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NĘDZY 

Placówka powstała w listopadzie 1958 r. pod nazwą Gromadzka Biblioteka Publiczna i mieściła się w kancelarii 
dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1. Jej pierwszym kierownikiem została Anna Kaszuba. W 1963 roku biblioteka otrzymała 
nowy lokal, a w roku 1973 nową nazwę - Gminna Biblioteka Publiczna. W 1986 roku kierownictwo  biblioteki objęła 
Małgorzata Piastowska.             
 12 grudnia 2008 roku o godz. 16 w siedzibie GBP w Nędzy odbyła się uroczystość związana z Jubileuszem 50-lecia 
powołania Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy. Dyrektor Biblioteki – Małgorzata Piastowska - powitała zaproszonych 
gości: przedstawicieli dyrekcji Biblioteki Śląskiej w Katowicach, Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Raciborzu, 
władze Gminy, sponsorów oraz liczne grono czytelników.                                                                             
 Około 90 osób obecnych na spotkaniu wysłuchało historii Biblioteki przedstawionej przez Dyrektora GBP. Następnie 
dzieci i młodzieŜ, które są członkami kółek zainteresowań działających w Świetlicach, przedstawiły program artystyczny. 
Wystąpiły zespoły: „Cover”, „Brygada”, „Blues Sisters”, grupa taneczna dzieci młodszych, przedstawiciele grupy tanecznej 
„ŁęŜczok” z Zawady KsiąŜęcej oraz kabarecik śląski „Szpyndliki” z GBP w Nędzy.                                    
Występy młodych artystów przeplatały podziękowania dla osób zasłuŜonych dla Biblioteki, czytelników oraz sponsorów.          
Upominkami ksiąŜkowymi nagodzono: Annę Kaszuba – wieloletniego kierownika, załoŜyciela GBP w Nędzy, Czesławę 
Trybuś – wieloletniego dyrektora Biblioteki Powiatowej w Raciborzu, Urszulę Kocur – wieloletniego kierownika i 
bibliotekarza Filii w Babicach, Jolantę Kamińską – wieloletnią instruktorkę Biblioteki Powiatowej w Raciborzu, Irenę 
Kalemba od wielu lat prowadzącą Punkt Biblioteczny w Szymocicach, oraz wielu długoletnich, aktywnych czytelników – 
m.in.: Irenę Brzezińską, Joannę Syrnik, Krystynę Fredyk, Krystynę Cimienga, Łucję Elsner, Lidię Mika, GraŜynę Nowotny, 
Darię Stoś, Danutę Lipka. Natomiast wszystkim sponsorom wręczono pisemne podziękowania za finansowe wsparcie 
uroczystości jubileuszowej.             
 Po zakończeniu oficjalnej części Jubileuszu wszyscy obecni goście – władze oraz czytelnicy  - zostali zaproszeni na 
słodki poczęstunek i degustację pieczonego dzika.                                                                            
 Wspólna biesiada w miłej atmosferze trwała jeszcze kilka godzin i była okazją do wielu rozmów i wspomnień. 

   
 

Informacja: Małgorzata Piastowska 
Zdjęcia: Waldemar Wiesner  

 
O TYM JAK DZIECI W GÓRKACH ŚLĄSKICH SPĘDZAJĄ WOLNY CZAS 

 
26 listopada 2008 r. w świetlicy środowiskowej w Górkach Śląskich odbyła się dyskoteka andrzejkowa dla dzieci i 

młodzieŜy. Młodzi świetnie się bawili przy muzyce. Największą frajdę sprawiły im wróŜby andrzejkowe, szczególnie ,,koło 
fortuny”, z którego symboliki dowiedzieli się, kim zostaną w przyszłości. 

Zajęcia świetlicowe podczas adwentu upłynęły pod hasłem przygotowań do 
świąt. Odbywały się próby jasełek i śpiewów kolędowych. Dzieci samodzielnie 
wykonały ozdoby choinkowe z masy solnej oraz scenografię i dekorację sali. 

17 grudnia o godz. 18.00 wykazali się swym talentem aktorskim przed 
zgromadzoną widownią. Wszyscy mieli okazję kolędować i poczuć atmosferę 
najcieplejszych ze świąt- Świąt BoŜego Narodzenia. 
Przygotowaniem imprez zajęli się M.M. DroŜdŜowie, którzy wraz z wychowankami 
Ŝyczą wszystkim czytelnikom GS na Nowy 2009 Rok: 
uśmiechu od ucha do ucha,  
spełnienia marzeń, 

przychylności wszechświata 
i czystego ognia w sercu,  
który rozpali wszystko wokół szczęściem i pokojem. 

 
 
 
 
              
 
 
 
 

Informacja: M.M. DroŜdŜ



 

 
 

ZWIĄZKI NĘDZY Z LITERATURĄ - Klemens Boruta z Nędzy 

  

Fakt związków Nędzy z literaturą polską zauwaŜył juŜ 
Antoni Polański w swym informatorze turystyczno-
krajoznawczym Ziemia raciborska wydanym w 1958 r., w 
którym zaznaczył: O stosunkach gospodarczych i społecznych w 
powiecie raciborskim oraz o Ŝyciu mieszkańców Nędzy w drugiej 
połowie XIX wieku, pisał znany publicysta polski Aleksander 
Świętochowski w szkicu pt. Klemens Boruta. 
 Aleksander Świętochowski (1849-1938) w historii 
naszej literatury postrzegany jest nie tylko jako najwybitniejszy 
publicysta okresu pozytywizmu, lecz takŜe jako twórca 
oryginalnych utworów literackich, w których starała się 
konsekwentnie realizować swoje zasady programowe. 
 Geneza opowiadania pt. Klemens Boruta wiąŜe się ściśle 
z ogromnym zaangaŜowaniem społecznym Świętochowskiego na 
rzecz pomocy dla ludności Górnego Śląska dotkniętej głodem i 
epidemią tyfusu pod koniec lat siedemdziesiątych XIX w. Na apel 
Karola Miarki ze Śląska, Świętochowski zainicjował na łamach 
warszawskich Nowin publicystyczną kampanię, efektem której 
były zbiórki pieniędzy na zakup najpotrzebniejszych artykułów 
Ŝywnościowych, które o wartości ponad 2 tys. Rubli przesłano 
koleją Górnośląskiemu Towarzystwu Włościan. W opowiadaniu 
Klemens Boruta narrator podkreśla:  Szeroko rozniesiona wieść 
o głodzie na Śląsku wywołała w Niemczech i poza ich granicami 
hojne ofiary, których część spłynęła i do Nędzy. Zawiązane 
początkowo ”towarzystwo” rozszerzyło się znacznie i pozyskało 
środki pomocy biednym. Zwłaszcza dary i składki z Królestwa 
Polskiego przesyłane do komitetów głodowych, spadły na Nędzę 
jak cudowne zbawienie.     
 Tytułowego bohatera poznajemy w sytuacji, kiedy po 
śmierci swego ojca Wawrzyńca, przygarnia go owczarz dworski 
Szymon Brzost, który zajmuje się takŜe pleceniem koszyków z 
korzeni i tej sztuki nauczył młodego Klimka. Chłopak zarobiwszy 
kilka talarów na sprzedaŜy tych wyrobów, kupił sobie dymkowy 
surdut i pod presją Brzosta, który nie miał za co utrzymywać 
siedemnastoletniego młodzieńca, wyruszył w szeroki świat za 
chlebem. Po siedmiu latach jednak powrócił, ale popadł w 
konflikt z dworskim rządcą Gerhardem Kleinem, gdyŜ wstawił się 
za serdecznym swym opiekunem Brzostem, którego Niemiec 
nieustannie poniŜał. I znów Klimek musiał opuścić rodzinną wieś. 
Przez następne 25 lat pracował w Tarnowicach (Tarnowskich 
Górach) w kopalni ołowiu. W międzyczasie Boruta Ŝeni się, ale 
wkrótce jego Ŝona umiera na tyfus, a bohater wraca do Nędzy w 
1879 r. z córeczką Marcysią. Zatrudnia się przy budowie 
dworskiej stodoły, stara się być dobrym pracownikiem, mając 
nadzieję na stałe zatrudnienie we dworze, ale nowy rządca 
Dornfisch nie docenia jego zaangaŜowania w pracy. Załamany 
popada w depresję. W Nędzy wybucha epidemia tyfusu. Brzost i 
Marcysia umierają. JednakŜe nadchodzi pomoc z „kongresówki”, 
dzięki której Klemens powraca do zdrowia.  
 Losy mieszkańca Nędzy Świętochowski przedstawił na 
tle sytuacji społeczno-obyczajowej i politycznej środowiska, 
które rozdarte pomiędzy działaniami niemieckiej administracji 
rządzącej a realiami codziennego, beznadziejnego Ŝycia,  
zmuszane jest do bytowania w poniŜających warunkach 
socjalnych (bezrobocie, głód, epidemie, brak perspektyw 

Ŝyciowych). W pierwszym akapicie utworu narrator tak oto kreśli 
ówczesny stan rzeczy: Nędza naleŜy do tych niewielu 
szczęśliwych wiosek Górnego Śląska, które dotąd zachowały swa 
polska 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 
zupełnie i niczym nie ograniczone prawo uŜywania Nędzy. 
 Topografia wsi znalazła równieŜ odzwierciedlenie na 
kartach opowiadania, którą Świętochowski nie pozbawia 
komentarzy odautorskich, nawiązujących doi sytuacji bytowej jej 
mieszkańców: Dworskie zabudowania Nędzy wznosiły się na 
górze. U jej spodu biegła pokrzywiona w róŜne strony wieś, 
której ubogie, przewaŜnie słomą kryte chaty, z rzadka jedynie 
przekładane domkami z czerwonej cegły, wskazywały, Ŝe głód 
szerokie prowadził w niej gospodarstwo. Znać to było i z ubogich 
plonów, które wieśniacy zwozili na małych furkach do stodół. 
 Rozeznanie w terenie nie jest obce Świętochowskiemu, 
który wskazuje dokładnie na niektóre na pozór nieistotne 
elementy krajobrazu. Mianowicie jest mowa o drodze 
prowadzącej do Rybnika, przy utwardzaniu której chciał się 
zatrudnić Klemens, ale ze względu na zadawniony konflikt z 
dworem dozorca robót, Kugelhut, odmawia mu przyjęcia do 
pracy. Wspomina się takŜe o karczmie i kuźni, które rzeczywiście 
w tym czasie znajdowały się we wsi.   
 Opowiadanie Klemens Boruta naleŜy do 
najpopularniejszych i najbardziej cenionych w całej twórczości 
Aleksandra Świętochowskiego, w którym znalazła się realizacja 
programowego hasła polskiego pozytywizmu – praca u podstaw, 
jako praca nad ludem i dla ludu. Świętochowski zawarł w tym 
dziele główny postulat walki o oświatę i „uobywatelnianie” 
środowiska wiejskiego, apelując głównie do solidarności 
społecznej, mającej na celu pomoc upośledzonym warstwom 
społeczeństwa polskiego w przezwycięŜeniu zacofania, które 
stało się główną przeszkodą na drodze dąŜeń 
niepodległościowych. Tak więc mała, niepozorna wies, 
uwieczniona w literaturze polskiej (podobnie jak szereg innych, 
bardziej znanych – dla przykładu Lipce Reymontowskie) stała się 
miejscem realizacji zasadniczych postulatów programowych, 
które w historii literatury polskiej odegrały znaczącą role. Z tego 
powodu obywatele Nędzy SA bardzo dumni.  
 Współcześnie Nędza liczy 3,3 tys. mieszkańców i jest 
siedziba gminy. Nie znajdziemy juŜ zabudowań opisanych przez 
Świętochowskiego, a ludziom Ŝyje się tutaj zupełnie nieźle, co 
moŜe zaświadczyć autor niniejszego artykułu – rodowity 
nędzanin,      
     Krystian Okręt  

 
Autor artykułu pragnie podziękować Rafałowi Lincnerowi za pozyskanie niezbędnych materiałów. 

 
 
 
 
 
 
 
Cytaty z: Aleksander Świętochowski Nowele i opowiadania, oprac. S. Sandler, Wyd. „Ossolineum” (BN I, nr 
185), Wrocław 1965, s. 78-128.    

 
 
 
 



 
TROCHĘ TRADYCJI… 

Trzej Królowie – w tradycji chrześcijańskiej to trzej Mędrcy ze Wschodu 
(magowie, kapłani religii zaratusztriańskiej, astrologowie), którzy udali się do Betlejem, 
aby oddać pokłon narodzonemu Jezusowi. Mędrców lub magów ze Wschodu w 
średniowieczu zaczęto nazywać trzema królami i ta nazwa przetrwała do czasów 
obecnych. Wyruszyli oni z miejscowości Kashan, znajdującej się na terenie obecnego 
Iranu. Biblia nie wymienia ich imion; w zachodnim chrześcijaństwie popularny jest 
pogląd, iŜ ich imiona to: Kacper, Melchior i Baltazar, które zostały nadane 
prawdopodobnie dopiero w średniowieczu. Wiadomo teŜ prawie na pewno, Ŝe pierwszy 
rok naszej ery nie jest rokiem urodzin Jezusa (prawdopodobnie w średniowieczu 
popełniono błąd). Jednym z dowodów na to jest fakt, Ŝe Trzej Królowie szukając nowo 
narodzonego Mesjasza odwiedzili Heroda, który zmarł w 4 roku p.n.e. Jedna z prób 

ustalenia prawdziwej daty urodzin Jezusa opiera się na załoŜeniu, Ŝe Gwiazda Betlejemska była to Kometa Halleya 
przelatująca w okolicach Ziemi w 12 roku p.n.e. lub, co bardziej prawdopodobne, kometa opisywana przez chińskich 
astronomów ok. 5 roku p.n.e.            
 Dzień Trzech Króli jest wielkim świętem Objawienia Boga światu po grecku zwanym Epifaniją, ustanowionym i 
obchodzonym juŜ w III wieku na pamiątkę hołdu, jaki złoŜyli Dzieciątku Jezus Trzej Królowie. A dopiero w końcu IV wieku 
do liturgii Kościoła Powszechnego wprowadzone zostały dwie odrębne uroczystości: BoŜe Narodzenie 25 grudnia i święto 
Trzech Króli - Objawienia Pańskiego - 6 stycznia, które zamyka cały okres boŜonarodzeniowy. W niektórych regionach 
Polski czas pomiędzy BoŜym Narodzeniem a świętem Trzech Króli był uwaŜany za tak bardzo święty, Ŝe powstrzymywano 
się w tym czasie od cięŜkich prac. Do 1960 r. Trzech Króli było w Polsce dniem wolnym od pracy. Święto Trzech Króli 
naleŜy do pierwszych ustanowionych przez Kościół. W kościele wschodnim znane juŜ w III wieku, natomiast w kościele 
obrządku zachodniego obchodzone od schyłku IV wieku. Kościół wschodni łączył uroczystość Trzech Króli z BoŜym 
Narodzeniem, obchodzonym jednocześnie jako uroczystość Epifanii, natomiast w kościele rzymskim Trzech Króli jest 
świętem niezaleŜnym od BoŜego Narodzenia.          
 Opis pokłonu Trzech Króli znajduje się w Ewangelii św. Mateusza (Mt 2, 1-12). Według tej Ewangelii, za panowania 
króla Heroda w Judei, do Betlejem - miejsca narodzin Jezusa - przybyli ze Wschodu mędrcy, gdyŜ prorocy przepowiedzieli, 
Ŝe urodził się król Ŝydowski. Odnaleźli Jezusa w stajence, oddali mu pokłon i złoŜyli dary: Kacper ofiarował kadzidło - 
symbol boskości, Melchior - złoto, symbol władzy królewskiej, a Baltazar - mirrę, zapowiedź męczeńskiej śmierci. Dlatego 
święto to ma swoją symbolikę: jest pokłonem  świata pogan, i ludzi w ogóle, przed Bogiem Wcielonym. Wśród takiej 
rodziny ludzkiej narodził się Chrystus ze swą zbawczą misją, a ona w swych przedstawicielach przybyła z róŜnych stron, 
aby złoŜyć mu hołd. Dlatego w tradycji chrześcijańskiej jeden z magów jest czarnoskóry. Uniwersalność zbawienia, ponad 
wszelkimi podziałami, zaakcentowana jest poprzez samą nazwę święta i jego wysoką rangę w Kościele. Mędrcy, 
odnalazłszy stajenkę betlejemską, ofiarowali Dzieciątku swoje dary, które naleŜały wówczas do najcenniejszych: mirrę, 
złoto i kadzidło (kadzidło i mirra była wówczas w cenie złota, mirra to Ŝywica drzewa Commiphora abyssinica uŜywana do 
balsamowania, słuŜyła takŜe do wyrobu kadzideł i pachnideł, tę aromatyczną Ŝywicę z rzadkich drzew palili w swoich 
pałacach jedynie najzamoŜniejsi). Zwyczaj święcenia tego dnia złota i kadzidła wykształcił się na przełomie wieków XV i 
XVI. Poświęcanym kadzidłem, którym była Ŝywica z jałowca, okadzano domy i obejście, co miało znaczenie symbolicznego 
zabezpieczenia go przed chorobami i nieszczęściami. W tym samym celu poświęconym złotem dotykano całej szyi. Od 
XVIII wieku upowszechnił się takŜe zwyczaj święcenia kredy, którą zwyczajowo w święto Trzech Króli na drzwiach 
wejściowych w wielu domach katolickich pisano litery: K+M+B oraz datę bieŜącego roku. Wbrew obiegowej opinii, litery: 
K+M+B, które - zgodnie z tradycją - pisze się tego dnia poświęconą kredą na drzwiach domów, nie odnoszą się do imion 
legendarnych Trzech Króli: Kacpra, Melchiora i Baltazara. Litery te pochodzą od inicjałów - C+M+B - łacińskiej inskrypcji: 
Christus Mansionem Benedica (niech Chrystus błogosławi ten dom), choć święty Augustyn tłumaczy je jako Christus 
Multorum Benefactor (Chrystus dobroczyńcą wielu).         
 Dawnej w Polsce dzień Trzech Króli był ostatnim spośród dwunastu szczodrych dni i wieczorów, a więc był dniem 
róŜnych poczęstunków, odwiedzin oraz dawania sobie nawzajem drobnych darów. Do domów równieŜ przychodzili 
kolędnicy, chłopcy przebrani za Trzech Króli, w zrobionych ze złotej tektury koronach, a czasem nawet ubrani byli w szaty 
liturgiczne lub w stare kapy i ornaty, wypoŜyczone z zakrystii kościelnej. Oczywiście kolędnicy składali gospodarzom 
Ŝyczenia i wypraszali datki. Na pamiątkę cennych darów mirry, kadzidła i złota, jakie Trzej Królowie, przed wiekami, 
ofiarowali Dzieciątku Jezus, królowie polscy w dniu ich święta obdarowywali swoich dworzan za ich dobre sprawowanie 
prezentami. Podarkami wymieniali się nawet krewni z zamoŜnych rodzin a we wszystkich domach, i na wsi i w mieście, 
rozdawano dzieciom czerwone jabłka oraz orzechy, które miały dzieciom zapewnić mocne zęby i rumieńce. Oczywiście 
takŜe w tym dniu nigdy nie Ŝałowano nikomu jedzenia i jałmuŜny. Ciekawostką jest równieŜ to, Ŝe przede wszystkim w 
miastach i takŜe na szlacheckich dworach w wieczór Trzech Króli ludzie bawili się w wybory króla migdałowego. Ta zabawa 
była bardzo popularna w we Francji i Anglii i z czasem pojawiła się u nas w Polsce. Przy wyborze króla migdałowego 
potrzebne były pierniki lub słodkie roŜki. W jednym z tych ciast ukrywano migdał, a osoba która ten migdał znalazła 
zostawała królem migdałowym i równieŜ w ten sam sposób odbywał się wybór królowej migdałowej. Oczywiście para 
królewska zajmowała honorowe miejsce przy stole i musiała zabawiać gości. Znany był teŜ zwyczaj chodzenia dzieci z 
gwiazdą, które pukając do domów, otrzymywały rogale zwane "szczodrakami". Śpiewano przy tym kolędy o Trzech 
Królach. Przy kościołach stały stragany, sprzedawano kadzidło i kredę. Zgodnie z tradycją księŜa w tym dniu zaczynali 
obchód kolędowy. Zwyczaj ten był znany jeszcze w średniowieczu - kapłani, wizytując parafian, przepytywali z religii, 
nawracali grzeszników na drogę cnoty, zbierali datki na Kościół. Tego dnia święcono takŜe pierścionki, medaliki, złote 
monety, które później wręczano dzieciom opuszczającym dom. Kultywowany do dziś jest takŜe świecki zwyczaj 
przepowiadania pogody w rozpoczynającym się roku na podstawie aury panującej w ciągu 12 dni dzielących BoŜe 
Narodzenie od Trzech Króli. Owe 12 dni symbolizuje 12 miesięcy nowego roku. Od Trzech Króli rozpoczyna się karnawał, 
którego zakończeniem są ostatki - wtorek przed Środą Popielcową, rozpoczynającą Wielki Post.   
 Obecnie święto Trzech Króli to przede wszystkim uroczystość kościelna i do dzisiaj mirra, kadzidło, złoto i kreda 
poświęcane są w polskich kościołach w tym dniu. Święto Trzech Króli pozostało - zgodnie z nową formułą przykazań 
kościelnych, zatwierdzonych w 2003 roku przez Watykańską Kongregację Nauki i Wiary - jednym z niewielu świąt 
nakazanych, które są obchodzone w dzień powszedni.         (j.p.) 



 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ DLA GMINY NĘDZA  
obowiązująca od 01.01.2009 r. 

 
Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę oraz określa warunki ich stosowania obowiązujące na terenie 
Gminy Nędza na okres 12 miesięcy od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.  

Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowych oraz 
zróŜnicowanie kosztów zaopatrzenia w wodę, tj. kosztów eksploatacyjnych i kosztów 
budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowych, a takŜe na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi, 
dokonano podziału odbiorców usług na taryfowe grupy odbiorców. 
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono dwie taryfowe grupy odbiorców: 

� Grupa 1 - obejmuje ona odbiorców z gospodarstw domowych, przemysłu, pozostali odbiorcy, a takŜe 
gminę w zakresie wody pobranej na cele przeciwpoŜarowe, zgodnie z zawartą w tym celu umową 
precyzującą szczegółowe zasady pomiaru ilości i zasady rozliczeń, którzy mają przyłącza o niskim 
natęŜeniu przepływu – suma nominalnego strumienia objętości (Qn) wodomierzy głównych mieści się w 
zakresie 0,0 m3/h do 5,0 m3/h, co odpowiada wielkości wodomierza max fi 20mm, 

� Grupa 2 - obejmuje ona odbiorców z gospodarstw domowych, przemysłu, pozostali odbiorcy, a takŜe 
gminę w zakresie wody pobranej na cele przeciwpoŜarowe, zgodnie z zawartą w tym celu umową 
precyzującą szczegółowe zasady pomiaru ilości i zasady rozliczeń, którzy mają przyłącza o duŜym 
natęŜeniu przepływu – suma nominalnego strumienia objętości (Qn) wodomierzy głównych wynosi 
powyŜej 5,0 m3/h, co odpowiada średnicy wodomierza powyŜej fi 20mm. 

Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla taryfowych grup odbiorców obowiązuje taryfa dwuczłonowa 
obejmująca: 
1. Cenę - wyraŜoną w złotych za metr sześcienny (m3) dostarczonej wody, 
2. Stawkę opłaty abonamentowej – niezaleŜnie od ilości dostarczonej wody, płaconej za kaŜdy miesiąc bez 
względu na rozmiary dokonanego poboru wody lub teŜ jego całkowitego braku, wyraŜona w złotych na 
odbiorcę usług. 
     W rozliczeniach z poszczególnymi taryfowymi grupami odbiorców, obowiązują ceny i stawki opłat 
przedstawione w Tabeli  1. 

 
Tabela 1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę 

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena/stawka Jednostka miary 
Netto + vat 

1 Grupa 1 
Grupa 2 
 

Cena za 1 m3 

dostarczonej wody 
2,79 2,99 zł/m3 

2 Grupa 1 
 

Opłata abonamentowa 3,50 3,75 zł/odbiorca/miesiąc 

3 Grupa 2 
 

Opłata abonamentowa 8,50 9,10 zł/odbiorca/miesiąc 

 
 

Tabela 2. Stawka opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowych 
Lp. Rodzaj stawki Stawka opłaty w zł/przyłącze 
1 Stawka za przyłącze do urządzeń wodociągowych 

 
88,00 

 
PowyŜsza stawka (Tabela 2) zawiera koszty przeprowadzenia prób technicznych zgodnie z §5 ust.7 

Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. WyŜej wymieniona stawka nie obejmuje robót 
przyłączeniowych i materiałów obliczanych na podstawie cennika zakładowego. NaleŜność wynikająca z 
wysokości opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych regulowane są za kaŜdy etap wykonanego 
przyłącza wodociągowego. Do cen i stawek opłat (netto) wymienionych w tabelach 1 - 2 dolicza się 
obowiązujący podatek zgodnie z odrębnymi przepisami. 

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę (pobór, uzdatnianie i dostarczanie) realizowane jest dla wszystkich 
odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. 

Określone w taryfie ceny i stawki opłaty stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi 
odbiorców usług, które wynikają z obowiązujących przepisów. 

 
Informacja: Załącznik do Uchwały Rady Gminy Nr XXVIII/216/08 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo. 

Za nami Sylwester, a przed nami nowy, 2009 rok. W imieniu Dyrekcji Ośrodka „Leśna Polana” Ŝyczę 

Państwu by przyniósł same wspaniałe i pogodne dni. śyczę spełnienia marzeń, realizacji planów zawodowych i 

tych prywatnych. Wszystkiego dobrego. 

Informuję równieŜ, iŜ juŜ 7 lutego 2009 o godz. 20.00. organizujemy zabawę karnawałową. Bawić nas 

będzie znakomity zespół VIZARD. Koszt biletów to 129 zł od pary. 

Serdecznie zapraszam i do zobaczenia na „Leśnej Polanie”. 

 

Z wyrazami szacunku 

Janusz Lazar 

Dyrektor Reklamy i Marketingu ORiW „Leśna Polana” 

47-440 Szymocice ul. Gliwicka 

jlazar@lesnapolana.com.pl 

www.lesnapolana.com.pl 

 

 
NAZWY MIEJSCOWE GMINY NĘDZA. UZUPEŁNIENIE (4) 

 
 Cenne uwagi i sprostowania nadesłał do Gazety Samorządowej Pan Jan Baron, rodowity mieszkaniec Zawady 

KsiąŜęcej (ur. w 1933 r.), który zauwaŜył szereg nieścisłości w nazewnictwie swej rodzinnej miejscowości, a ze swego 
bogatego doświadczenia zwrócił uwagę na następujące nazwy miejscowe, które zostały pominięte lub niewłaściwie 
objaśnione. 
 Kanar, nazwa potoku wypływającego ze stawów do Ciechowic i nie odnosi się do Kanału Ulga powstałego w latach 
1934-1942; moŜna jedynie dodać, Ŝe pochodzenie tej nazwy moŜe wywodzić się od staropolskiego znaczenia tego wyrazu 
w sensie cukier, słodycz, który potem przeniesiono na Ŝółto upierzonego, egzotycznego ptaka (kanarek), a nazwa potoku 
od piaszczystego (Ŝółtego) dna. 
Kopanisko, nazwa kulturowa oznaczająca pole po wykopaniu czegoś lub wykarczowaniu. 
Pańskie, pola naleŜące do dworu, właściciela ziemskiego, który w tym rejonie był kiedyś ksiąŜę Herzog. 
Stare Łąki, nazwa topograficzna, przysiółek Zawady KsiąŜęcej. 
Taran, miejsce nad Odrą między Łęgiem, a ulicą Brzegową w Zawadzie KsiąŜęcej (nie odnosi się do przysiółka 
Orzeszków; w wymowie gwarowej Łorzyszków). 
 

Opracowanie: K. Okręt 

 

SPROSTOWANIE DO GS NR 12/2008 
Kwota jaką uzyskano z dochodu podczas zorganizowanego festynu na modernizację placu zabaw w 

przedszkolu w Łęgu to 1.500,00 zł a nie jak podała GS 15.000,00 zł. Za błąd przepraszamy. 



 

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

 
WÓJT GMINY NĘDZA 

47-440 NĘDZA, UL. JANA III SOBIESKIEGO 5 
 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 
r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)  

 
OGŁASZA 

1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaŜ nieruchomości niezabudowanej połoŜonej w Nędzy. 
 

Lp. Nr działki PołoŜenie Pow. w 
ha 

Nr księgi 
wieczystej 

Cena 
Wywoławcza 

Wadium Minimalne 
postapieni 

Uwagi 

1. 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. 
 
 
2. 
 
 
3. 

899/11 
/k.m.3/ 
 
900/45 
/k.m.3/ 
 
900/47 
/k.m.3/ 
 

ul. Jana Pawła II 
 
 
ul. Akacjowa 
 
 
ul. Akacjowa 

0.1297 
 
 
0.0732 
 
 
0.0733 

28897 
 
 
27266 
 
 
27266 

55.000,00 
 
 
34.953,00 
 
 
35.000,00 

5.500,00 
 
 
3.495,00 
 
 
3.500,00 

550,00 
 
 
349,00 
 
 
350,00 

Bez 
obciąŜeń 
 
Bez 
obciąŜeń 
 
Bez 
obciąŜeń 

 
2. Do ceny nieruchomości gruntowej niezabudowanej dolicza się podatek VAT w wysokości 22 % zgodnie z art. 2 pkt. 

6, art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. 
zm.). 

3. W miejscowym planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Nędza  
zatwierdzonego Uchwałą Nr XL/362/2006 Rady Gminy Nędza z dnia 13 lutego 2006 roku ogłoszoną w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 42, poz. 1186 z dnia 5 kwietnia 2006 roku nieruchomość połoŜona jest na 
terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usług oznaczonym na rysunku Planu symbolem MN/U 32. 

4. Termin złoŜenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie 
art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 14.08.2008 r. i 14.11.2008 r. 

5. Przetarg odbędzie się w dniu 06.02.2009 r. o godz. 12.00. w budynku Urzędu Gminy Nędza ul. Jana III 
Sobieskiego 5 (sala narad). 

6. Wadium w wysokości wskazanej w tabeli, naleŜy wpłacić do dnia 02.02.2009 r. przelewem na konto Urzędu Gminy 
Nędza BSK o/ Racibórz 34 1050 1328 1000 0004 0003 2553. Za datę wpłacenia wadium uwaŜa się wpływ środków 
pienięŜnych na konto Urzędu Gminy Nędza. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na 
poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu 
przetargu, jednak nie później niŜ przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na podane przez uczestnika 
konto bankowe. 

7. JeŜeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w 
miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie 
będzie podlegać zwrotowi. 

8. Organizator przetargu jest zobowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i 
terminie zawarcia umowy sprzedaŜy w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 

9. Koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości ponosi Nabywca. 
10. Warunki uczestnictwa w przetargu: 

Uczestnikami przetargu mogą być polskie i zagraniczne osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności 
prawnych (bądź ich pełnomocnicy, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa), polskie i zagraniczne osoby prawne i 
inne osoby ustawowe naleŜycie reprezentowane. W przypadku małŜonków, do dokonywania czynności 
przetargowych konieczna jest obecność obojga małŜonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem 
drugiego małŜonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Warunkiem udziału w przetargu jest 
wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem 
przetargu dowodu wniesienia wadium, dowodu toŜsamości, aktualnego wpisu do ewidencji działalności 
gospodarczej, aktualnego (wydanego w okresie 3 m-cy przed przetargiem) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego 
i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości, przedłoŜenie oświadczenia o zapoznaniu się z lokalizacją 
nieruchomości oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu o przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeŜeń. 
Obywatele lub przedsiębiorcy nie będący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązani są przed 
spisaniem notarialnej umowy sprzedaŜy, przedłoŜyć zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na 
nabycie nieruchomości.  

11. Wójt Gminy Nędza moŜe odwołać przetarg jedynie z waŜnych powodów, niezwłocznie podając informację o 
odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. 

12. Szczegółowe informacje moŜna uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy, pokój nr 20,  
tel. 032/ 4 10 20 18 wew. 36. 

13. Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej www.nedza.pl 



 
Z śYCIA GMINY 

 
1. Gmina Nędza zawarła umowę z Państwowym Funduszem Rozwoju Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na program 
Uczeń na wsi. Program ten jest skierowany do uczniów niepełnosprawnych zamieszkujących gminy wiejskie. Z terenu 
Gminy Nędza wniosek złoŜyło 7 uczniów, którym przyznano wsparcie finansowe w kwocie 840,00 zł/os. Dofinansowanie 
moŜe być przeznaczone na zakup m.in.: ksiąŜek, słowników, artykułów szkolnych, artykułów piśmiennych, kostiumów 
gimnastycznych, obuwia sportowego, multimedialnych kursów edukacyjnych, wyposaŜenia (biurko, krzesło do biurka, 
lampka) i sprzętu (magnetofon, DVD, instrumenty muzyczne) niezbędnego do nauki. 

2. Wnioski złoŜone w 2008 roku, przez rodziców uczniów szczególnie uzdolnionych, w Urzędzie Gminy Nędza zostały 
zweryfikowane i przekazane wraz z pismem przewodnim do Starostwa Powiatowego w Raciborzu w celu ich 
rozpatrzenia. 

3. Środki na łączną kwotę 18.509,44 zł pod nazwą Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o 
charakterze socjalnym - stypendia szkolne – przyznano w 2008 roku 45 uczniom z terenu Gminy Nędza. 

4. W 2008 roku wypłacono dofinansowanie, na łączną kwotę 95.128,51 zł, z tytułu poniesionych przez pracodawców 
kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. O takie dofinansowanie ubiegało się 9 pracodawców w 
imieniu 13 młodocianych pracowników - uczniów z terenu Gminy Nędza. Podopieczni będą nabierali umiejętności w 
zawodzie: stolarz, sprzedawca, masarz-wędliniarz, blacharz samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych, 
lakiernik samochodowy. O tego rodzaju dofinansowanie moŜe się zwrócić kaŜdy pracodawca zatrudniający 
młodocianego pracownika, po 3 miesiącach od ukończenia przez ucznia nauki lub przyuczenia do wykonywania 
określonej pracy. Wnioski naleŜy kierować do urzędu właściwego miejsca zamieszkania ucznia. 

5. Do Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu dojeŜdŜają dzieci z terenu Gminy Nędza. Z tego tytułu gmina pokrywa 
koszty dojazdu dzieci i ich opiekunów do tejŜe placówki – miesięcznie to wydatek ok. 550,00 zł. 

6. Kwota 10.000,00 zł to koszt jaki Gmina Nędza ponosi za dowóz uczniów do placówek oświatowych: 
� miesięczny koszt dowozu dzieci z Babic, Nędzy, Ciechowic, Łęgu, Zawady Ks., Górek Śl. oraz Szymocic Basenu do 
gimnazjum to ok. 9.400,00 zł, 
� miesięczny koszt dowozu dzieci z Łęgu i Zawady Ks. do Szkoły Podstawowej w Ciechowicach to ok. 663,00 zł, 
� jednorazowy kurs dowozu dzieci na basen w Rybniku to ok. 250,00 zł, przy czym w miesiącu moŜna średnio 
wyliczyć 7 takich kursów, 
� gmina pokrywa takŜe z własnych środków budŜetowych koszt dowozu dzieci z Szymocic Basenu oraz Małej Nędzy 
do ZSG w Nędzy. 

Informacja: Edyta Szajt 

 
GALERIA ZDJĘĆ Z JASEŁEK ZSP W ZAWADZIE KS. – 19.12.2008 r. 

 
Wszystkie dzieci klas 1-3 ZSP w Zawadzie KsiąŜęcej juŜ od listopada ubiegłego roku brały udział w przygotowaniach 

do jasełek, które zostały wystawione w szkole 19.12.2008 r. Na przedstawienie zostały zaproszone władze gminy, 
nauczyciele oraz rodzice. W przygotowaniach do jasełek były zaangaŜowane nie tylko dzieci, ale takŜe ich rodzice, którzy 
wykonali kostiumy oraz dekorację. Dziękujemy równieŜ nauczycielom: Irenie Gzuk, Karinie Garbas, Dorocie Zając i 
Małgorzacie Dzumyk, za  włoŜony trud w przygotowania. Jasełka uwieczniła Aleksandra Fronia, przesyłając nam 
zamieszczone fotografie. 
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