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WWWWielkanoc to czas otuchy i nadziei.ielkanoc to czas otuchy i nadziei.ielkanoc to czas otuchy i nadziei.ielkanoc to czas otuchy i nadziei.    

śyczymy, aby yczymy, aby yczymy, aby yczymy, aby Świwiwiwięta Wielkanocne ta Wielkanocne ta Wielkanocne ta Wielkanocne     

przyniosły radoprzyniosły radoprzyniosły radoprzyniosły radość    oraz wzajemnoraz wzajemnoraz wzajemnoraz wzajemną    Ŝyczliwoyczliwoyczliwoyczliwość. . . .     

By stały siBy stały siBy stały siBy stały się    źródłem wzmacniania ducha. ródłem wzmacniania ducha. ródłem wzmacniania ducha. ródłem wzmacniania ducha.     

Niech Zmartwychwstanie które niesie odrodzenieNiech Zmartwychwstanie które niesie odrodzenieNiech Zmartwychwstanie które niesie odrodzenieNiech Zmartwychwstanie które niesie odrodzenie    

napełni Wasnapełni Wasnapełni Wasnapełni Was    pokojem i wiarpokojem i wiarpokojem i wiarpokojem i wiarą, , , ,     

niech da siłniech da siłniech da siłniech da siłę    w pokonywaniu trudnow pokonywaniu trudnow pokonywaniu trudnow pokonywaniu trudności ci ci ci     

i pozwoli z ufnoi pozwoli z ufnoi pozwoli z ufnoi pozwoli z ufnościcicicią    patrzepatrzepatrzepatrzeć    w przyszłow przyszłow przyszłow przyszłość............    
 Wójt Gminy 

Redakcja    
 

 
 

KONKURS POTRAW REGIONALNYCH 
 

Śląski Ośrodek Doractwa Rolniczego w Częstochowie oddział Racibórz w porozumieniu z gminą Nędza 
serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców na konkurs potraw regionalnych pod hasłem Nasze Kulinarne 
Dziedzictwo. Konkurs odbędzie się  4 kwietnia o godz. 1400 na terenie LKS Nędza. Wszyscy przybyli goście 
będą mogli skosztować bogactwa śląskiej kuchni wielkanocnej. Wśród dań wielkanocnych na pewno nie 
zabraknie takich specjałów jak: mazurki, baby wielkanocne, biała kiełbaska, paszteciki i wielu, wielu innych 
smakołyków. Wstęp bezpłatny. Serdecznie zapraszamy do spotkania ze śląską sztuką kulinarną! 

 

 
PODZIĘKOWANIA! 

 
Wójt Gminy składa serdeczne podziękowania druhom jednostek OSP: Zawada KsiąŜęca, 

Babice, Nędza, Górki Śląskie, Szymocice, którzy byli nieodpłatnie zaangaŜowani w odśnieŜanie 
dachów budynków uŜyteczności publicznej na terenie Gminy Nędza. 
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OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY 

 
1. Podaje się do wiadomości górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych w następujących wysokościach brutto: 
 

a) za odbiór odpadów komunalnych: 
� z pojemników o poj. 120 l – 20,00 zł 
� z pojemników o poj. 240 l – 35,00 zł 
� z pojemników o poj. 1100 l – 80,00 zł 

 
b) za odbiór odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny: 

� z pojemników o poj. 120 l – 15,00 zł 
� z pojemników o poj. 240 l – 25,00 zł 
� z pojemników o poj. 1100 l – 60,00 zł 

 
c) za opróŜnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych: 21,40 zł za 1 m 3 

 
Uchwała Rady Gminy Nędza Nr XXX/237/08 z dnia 22.122008 r. 

 
2. Rada Gminy wstrzymała projekt remontu mieszkań w budynku przy skrzyŜowaniu ul. Jana Pawła II i Leśnej w 

Nędzy (budynek gimnazjum). Dotychczas na projekt wydano 32.974,00 zł. 
3. Rada Gminy nie wyraziła zgody na zainstalowanie radaru przy ul. Gliwickiej na terenie Małej Nędzy. 
4. Gmina Nędza ubiega się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Działania 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa Priorytet V. Środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 dla projektu „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni 
ścieków na terenie Gminy Nędza”. Wnioski są przyjmowane do 06.04.2009 r. Rozstrzygnięcie konkursu planowane 
jest do dnia 29 października 2009 roku. Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego wynosi 85% kosztów kwalifikowanych projektu. 

 
Z śYCIA GMINY 

 
� Nową pracownię językowa otwarto 27 lutego br. w ZSG w Nędzy. W  

części oficjalnej goście po kawałku przecięli symboliczną wstęgę. 
Uroczystość uświetniła grupa kabaretowa, która zaprezentowała w 
gwarowej scence humorystycznie reakcję miejscowych babć na 
nowinki techniczne. Panie Anita Grycman i Aleksandra Nieć – 
germanistki z ZSG Nędza - zaprezentowały techniczne moŜliwości 
nowego sprzętu. W pracowni znajdują się 24 stanowiska wyposaŜone 
w słuchawki z mikrofonem. Przy biurku nauczyciela znajduje się 
natomiast pulpit sterujący, który ułatwia mu prowadzenie zajęć z 
całą klasą, moŜe teŜ podzielić uczniów na grupy, albo zlecić im pracę 
w parach, jednocześnie monitorując ich postępy. Nawet bez ich 
wiedzy moŜe teŜ wysłuchać indywidualnej odpowiedzi ucznia, 
zlecając w tym czasie pozostałym inne zadania. Szkoła zdecydowała się na utworzenie pracowni, poniewaŜ w tym 
roku wchodzi obowiązkowy egzamin z języka obcego i chce dobrze uczniów do niego przygotować. W całym 
powiecie moŜna się doliczyć tylko trzech takich pracowni. Koszt tego przedsięwzięcia to około 11 tys. zł. 
  

� ZSG w Nędzy przymierza się po raz kolejny do organizacji Międzyszkolnego Konkursu Gwary Śląskiej. Tym razem 
jednak konkurs będzie miał charakter powiatowy, a nie jak w poprzednich latach szkolny czy gminny. Zgłoszenia są 
przyjmowane do 6 kwietnia, natomiast konkurs odbędzie się 16 kwietnia o godz. 10.00. Przeprowadzany będzie w 
trzech kategoriach wiekowych: kl. I-III, kl. IV-VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Uczestnicy będą mogli 
występować indywidualnie, w parach lub trzyosobowych grupach. KaŜda szkoła moŜe wystawić tylko jedną druŜynę 
w kaŜdej kategorii wiekowej. Formą wypowiedzi moŜe być dialog, monolog, opis, opowiadanie, natomiast czas jej 
trwania to około 3 minuty. Oceniana będzie znajomość gwary i słownictwa regionalnego, tekst, strój, rekwizyty, 
obycie sceniczne i jakość prezentacji. Patronat nad tym przedsięwzięciem objęła wójt gminy Nędza Anna Iskała.
        

� W poniedziałek wielkanocny o godzinie 13.00. w Zawadzie KsiąŜęcej juŜ po raz 26 wyruszy procesja wielkanocna 
spod straŜy OSP, w kierunku Ciechowic wzdłuŜ Odry, a następnie trasa będzie biegła wzdłuŜ ŁęŜczoka w kierunku 
Łęgu. Jednak jak mówią organizatorzy imprezy, długość tej trasy jest uzaleŜniona od pogody. Obchód pól jest 
jednym z elementów folkloru Zawady KsiąŜęcej, a jego celem jest prośba o błogosławieństwo na pola, domostwa i 
ogrody. Cała impreza ma charakter błagalny o chleb powszedni. Przewiduje się, Ŝe w procesji wielkanocnej weźmie 
udział ok. 20 koni, rolnicy będą brali udział w procesji m.in. na traktorach. W imprezie będzie moŜna takŜe 
zobaczyć amazonki z klubu jeździeckiego w Szymocicach. Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych do 
przyłączenia się do procesji, a ze swojej strony zapewniają wolne miejsca w przygotowanych bryczkach. 
Organizatorem imprezy są mieszkańcy Zawady KsiąŜęcej, którzy serdecznie zapraszają wszystkich chętnych do 
udziału. 



 
 

OLIMPIJCZYCY Z BABIC 
 

Pierwsze miejsce w tegorocznej 
ogólnopolskiej olimpiadzie 
zorganizowanej przez firmę 

OLIMPUS - sesja zimowa 2009 -  
zdobył z historii w kategorii klas 
piątych uczeń naszej szkoły - 

Krzysztof Tomański. Pokonał on 
ponad 600 uczestników i zdobył I 
miejsce. Uzyskał równieŜ dyplom 

laureata z matematyki, zdobywając 
III miejsce. Tu uczestników było 

więcej, bo aŜ 1487.  
Ale to nie wszystko. Dyplom 

laureata z historii otrzymała równieŜ Karolina Luda - uczennica klasy piątej, która zajęła IX miejsce.  
Serdecznie gratulujemy uczniom oraz ich opiekunom: p.Ireneuszowi Fietowi oraz p.RóŜy Chrubasik.  
Warto dodać, iŜ olimpiada jest testem wielokrotnego wyboru i składa się z 30 pytań. Do kaŜdego pytania podane są 4 
odpowiedzi, z których Ŝadna, jedna, dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi mogą być poprawne. To dodatkowe utrudnienie. 
Tym bardziej gratulujemy uczniom sukcesu. Nasza szkoła juŜ od kilku lat bierze udział w olimpiadach przedmiotowych i jak 
widać z dobrym efektem- potwierdza dyr. placówki p. Hanna Kowalska. 

Informacja: Rozwita Sroka 
 

 
CZAS NA BALE, A NIE NUDY W KARNAWALE! 

 
14 stycznia odbyła się dyskoteka karnawałowa dla dzieci i młodzieŜy w 

świetlicy środowiskowej w Górkach Śląskich. Uczestnicy spotkania poznali 
tradycje związane z zapustami, mieli okazję uczestniczyć w konkursach oraz 
przetańczyć walca kotylionowego. 
Dzieci szkolne klas I-III bawiły się na balu przebierańców podczas ferii zimowych 
- 27 stycznia br. Tutejszy wodzirej- Pani Czesia Wranik dała z siebie wszystko, 
by umilić czas wychowankom. Były zabawy, tańce, nagrody, coś na ząb i dla 
ochłody. 
Kolejną okazją do miłej zabawy była dyskoteka walentynkowa (16 lutego) w 
góreckiej świetlicy, na którą przybyli mniej i bardziej zakochani.  
Dzieciom i młodzieŜy dziękujemy za to, Ŝe potrafią się bawić i okazać pomoc 
organizatorom. 
Dziękujemy Grzesiowi Adamczykowi i Kamilowi Jezuskowi, którzy zajęli się 

przygotowaniem sprzętu grającego, płytoteki i efektów specjalnych.  
Zdjęcie przedstawia ekipę dowodzącą.     

Informacja: M. DroŜdŜ 
 

 
 

BIESIADA KARNAWAŁOWA 
 

Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych zorganizowało 21 lutego 
br. biesiadę karnawałowa na terenie LKS Nędza. Panie same 
zadbały o wystrój sali, przygotowały poczęstunek, a dodatkową 
atrakcją była moŜliwość kupna własnoręcznie zrobionych czapek 
karnawałowych. Ciekawym pomysłem były losy przyczepione do 
kwiatów róŜy. Oczywiście wszystkie losy były pełne. Na zabawie 
wybrano takŜe króla i królową balu, Pani Lidia Tworuszka została 
królową, a Pan Henryk Kaczor królem balu. Wszyscy uczestnicy 
bawili się znakomicie, nawet ci, którzy przybyli na imprezę bez 
osoby towarzyszącej. 

 
Informacja: Adelajda Lepiarczyk 

 
 
 
 
  



 
PRZYZNANE DOTACJE DLA LKS-ów 

 
W dniu 10 lutego 2009 roku dokonano otwarcia ofert na zadanie z zakresu „UPOWSZECHNIANIE KULTURY 

FIZYCZNEJ I SPORTU, W TYM ORGANIZOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE PROGRAMU PROFILAKTYKI I 
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII”. Na wyŜej 
wymienione zadanie w budŜecie Gminy Nędza przeznaczono kwotę 20.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego 
postępowania otwartego konkursu ofert udzielono z budŜetu Gminy Nędza dotacji następującym klubom sportowym:  
 

1. Ludowy Klub Sportowy „BATEREX” w Nędzy w kwocie 10.000,00 zł 
2. Ludowy Klub Sportowy w Górkach Śląskich na kwotę 5.000,00 zł 
3. Ludowy Klub Sportowy „SPARTA” Babice na kwotę 2.000,00 zł 
4. Ludowy Klub Sportowy „ZGODA” Zawada KsiąŜęca na kwotę 3.000,00 zł 

 
Informacja: Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 
 

POMOC OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW 
 

Wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z powodu niemoŜności wyegzekwowania 
alimentów naleŜy łączyć z działaniami zmierzającymi do zwiększenia odpowiedzialności osób zobowiązanych do alimentacji.
 W przypadku bezskuteczności egzekucji osoba uprawniona moŜe złoŜyć do organu właściwego wierzyciela wniosek 
o podjęcie działań wobec dłuŜnika alimentacyjnego. Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu 
na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.          
 Organ prowadzący postępowanie egzekucyjne jest obowiązany do informowania organu właściwego dłuŜnika oraz 
organu właściwego wierzyciela o stanie egzekucji i przyczynach jej bezskuteczności kaŜdorazowo na wniosek tych organów, 
w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, a takŜe kaŜdorazowo w przypadku zaistnienia okoliczności mających 
wpływ na prawo do świadczenia lub na podejmowane działania wobec dłuŜników alimentacyjnych, w terminie 14 dni od 
dnia powzięcia informacji o zaistnieniu tych okoliczności. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa, organ właściwy dłuŜnika 
przeprowadza wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłuŜnika 
alimentacyjnego, a takŜe jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełoŜenia na utrzymanie osoby uprawnionej, oraz odbiera od 
niego oświadczenie majątkowe.          
 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:  

� osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku Ŝycia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole 
wyŜszej do ukończenia przez nią 25 roku Ŝycia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu 
niepełnosprawności – bezterminowo, 

� osobie, która nie pozostaje w związku małŜeńskim ani nie przebywa w instytucji zapewniającej utrzymanie, tj. 
domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo – wychowawczej, młodzieŜowym ośrodku wychowawczym, 
schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo – 
leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeŜeli instytucje te 
zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie, 

� jeŜeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.  
� w wysokości bieŜąco ustalonych alimentów, jednakŜe nie wyŜszej niŜ 500 zł.      

 Organ właściwy wierzyciela moŜe na wniosek dłuŜnika alimentacyjnego umorzyć jego naleŜności z tytułu 
wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności 
albo rozłoŜyć na raty, uwzględniając sytuację dochodową i rodzinną.        

Dokumenty, jakie naleŜy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego: 
�  zaświadczenie o dochodzie członków rodziny, podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób 

fizycznych na zasadach ogólnych, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeni owy, 
� zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych z okresu 2 miesięcy przed datą złoŜenia 

wniosku, 
� oświadczenie o dochodzie członków rodziny, nie podlegającym opodatkowaniu, uzyskanym w roku kalendarzowym 

poprzedzającym okres świadczeniowy, 
� oświadczenie o dochodzie członków rodziny, rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku 

dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanym w roku kalendarzowym 
poprzedzającym okres zasiłkowy, 

� kserokopię wyroku sadu o wysokości zasadzonych alimentów, 
� kserokopię aktu urodzenia osoby uprawnionej (dziecka), 
� zaświadczenie ze szkoły o podjęciu nauki przez osobę uprawnioną (dotyczy szkół ponad podstawowych), 
� upowaŜnienie do odbioru świadczenia, jeŜeli osoba uprawniona staje się pełnoletnia w trakcie okresu 

świadczeniowego (osoba pełnoletnia składa wniosek samodzielnie), 
� kserokopie dowodu osobistego osoby składającej wniosek, 
� zaświadczenie o niepełnosprawności (znaczny stopień niepełnosprawności) osoby uprawnionej (dziecka), 
� numer rachunku bankowego, na który przekazywane będzie świadczenie z funduszu alimentacyjnego. 

Druki wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z FA moŜna pobrać ze strony internetowej UG. W razie jakichkolwiek pytań naleŜy 
kontaktować się z osobą przyjmującą wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z FA – nr telefonu 032/ 410 23 99 wewn. 42, pokój nr 19.

 
 



 
TROCHĘ TRADYCJI… 

 

  Solemnitas Solemnitatum, czyli uroczystość 
uroczystości – tak w VI wieku papieŜ Grzegorz Wielki 
nazwał Wielkanoc, następująca po zapustach, 
poprzedzana Wielkim Postem, w czasie którego zima 
walczy z wiosną. Wielkanoc to największa uroczystość 
kościelna. Data Świąt Wielkanocnych nie była ustalona 
precyzyjnie aŜ do powszechnego Soboru Nicejskiego, 
który odbył się w 325 roku n.e., zwołanego przez cesarza 
Konstantyna Wielkiego.  Zgodnie z ustaloną wtedy 
definicją  Wielkanoc przypada w pierwszą niedzielę po 
paschalnej pełni KsięŜyca. Na Soborze wprowadzono 
pojęcie kościelnej pełni KsięŜyca, która oznacza 
przybliŜone daty astronomicznej pełni KsięŜyca, 
wyznaczone przez ówczesnych astronomów. 
Astronomiczna pełnia KsięŜyca to moment, kiedy KsięŜyc 
znajduje się po przeciwnej stronie Ziemi co Słońce, czyli 
uŜywając pojęć astronomicznych: jego długość 
ekliptyczna róŜni się o 180 stopni od długości ekliptycznej 
Słońca. Daty kościelnej pełni KsięŜyca zostały 
stabelaryzowane i do dziś są podstawą  do obliczania 
daty Wielkanocy. Paschalna pełnia KsięŜyca to pierwsza 
pełnia KsięŜyca następująca po 20 marca danego roku. 
Stąd na podstawie znajomości daty paschalnej pełni 
KsięŜyca wyznaczamy datę Wielkanocy z podanej juŜ 
definicji. Począwszy zatem od roku 326 n.e. Wielkanoc 
nie jest wyznaczana przy uŜyciu daty 
równonocy wiosennej i nie ma z nią bezpośredniego 
związku, wbrew obiegowej opinii, Ŝe Wielkanoc wypada w 
pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej, 
astronomicznej pełni KsięŜyca. Jest to błędna definicja. 
 
PALMOWA NIEDZIELA 
Zwyczaje związane z obchodem Wielkiejnocy 
rozpoczynają się od Niedzieli Palmowej, 
dawniej zwanej jeszcze Wierzbną lub Kwietną. 
Wyjaśnienie, czemu polska palma to gałązka 
wierzbowa i leszczynowa, odnajdujemy w wielu 
legendach. Jedna z nich mówi, Ŝe gdy po śmierci 
Chrystusa cała natura pogrąŜona była w Ŝałobie, 
wierzba babilońska, usłyszawszy tę straszną wieść z 
Golgoty, westchnęła: On umarł, teraz smutne moje 
gałęzie zwieszać się będą zawsze ku wodom Eufratu i 
płakać łzami jutrzenki… Jednak materiał, z jakiego 
sporządzano palmy, był ustalony tradycją, ale 
obowiązujący w róŜnych wsiach zestaw gałązek i ziół nie 
był jednakowy. Zgodnie ze starymi wierzeniami palmy 
powinny zawierać gałązkę leszczyny i wierzby, cisu, 
sosny lub jałowca i winorośli, nie powinny natomiast 
zawierać gałązki topoli (osiki). Polacy zawsze przypisywali 
palmie właściwości lecznicze i czarodziejskie. Dlatego to 
po powrocie z kościoła święconymi palmami chłostano się 
dla zdrowia. Drugim zwyczajem związanym z Palmową 
Niedzielą jest połykanie pączków gałązki wierzbowej, co 
miało zapobiec chorobom gardła, płuc i wszelkim bólom… 
 

WIELKI TYDZIEŃ 
Wielki Tydzień upływa pod znakiem przygotowań i 
oczekiwania Wielkiej Niedzieli. Przez wieki uczestniczono 
w ciągu tych dni w naboŜeństwach, przygotowywano się 
do spowiedzi, odwiedzano ubogich i chorych, którym 
udzielano wsparcia. Dni wielkotygodniowe wróŜyły 
pogodę na cały rok; uwaŜano, Ŝe jaka Wielka Środa – 
taka będzie wiosna, jaki Wielki Czwartek – takie będzie 
lato, Wielki Piątek wróŜył pogodę na Ŝniwa i wykopki, a 
Wielka Sobota zapowiadała pogodę na całą zimę. 
 
WIELKA ŚRODA 
Tak pisze o zwyczajach tego dnia ksiądz Jędrzej Kitowicz: 
„W Wielką Środę po odprawionej jutrzni w kościele, która 
nazywa się ciemna jutrznią, dlatego iŜ za kaŜdym  
 
 

psalmem odśpiewanym gaszą po jednej świecy, jest 
zwyczaj na znak tego zamieszania, które się stało w 
naturze przy męce Chrystusowej, Ŝe księŜa psałterzami i 
brewiarzami uderzają kilka razy o ławki, robiąc mały tym 
sposobem łoskot; chłopcy swawolni, naśladując księŜy, 
pozbiegawszy się do kościoła z kijami, tłukli nimi o ławki 
z całej mocy, czyniąc grzmot po kościele jak 
największy…” poniewaŜ po ciemnej jutrzni aŜ do 
rezurekcji milkły kościelne dzwony, po wsiach chodzili 
chłopcy z kołatkami, bębnem lub tzw. tarapatami i 
obchodząc codziennie wieś trzy razy, przypominali 
wszystkim, Ŝe obowiązuje post i według starych 
przepisów kościelnych, kto nie będzie pościł, temu 
„kołatkami wybiją zęby…” MłodzieŜ, zwłaszcza chłopcy, 
topili tego dnia Judasza. Ze słomy i starych ubrań robiono 
wielka kukłę, którą następnie wleczono na łańcuchach po 
całej okolicy. Przy drodze ustawiali się gapie, którzy 
okładali kukłę kijami. Na koniec wrzucano „zdrajcę” do 
stawu lub bagienka. Wymierzanej w ten sposób 
sprawiedliwości stawało się zadość. 
 
WIELKI CZWARTEK 
Od Wielkiego Czwartku do Wielkiej Soboty zamilkły 
kościelne dzwony, a chłopcy biegali z kołatkami, mocno 
hałasując, co miało symbolizować wypędzenie Judasza. 
Na pamiątkę „jako Chrystus po wieczerzy nogi uczniom 
mył w pokorze„ był w Polsce zwyczaj, Ŝe biskupi i 
królowie obmywali starcom nogi. W dzień ten na 
pamiątkę wieczerzy pańskiej, we wszystkich domach 
jedzono tajnię – postną kolację. Według polskich 
obyczajów wielu po tajni nic juŜ nie jadło aŜ do 

wielkanocnego śniadania. 
 

WIELKI PIĄTEK 
Według starych wierzeń ludowych dzień ten był 

bardzo waŜnym w gospodarstwie, był dniem 
obwarowanym wieloma praktykami i okazją do obrony 

przed czarami. Wierzono, Ŝe tego dnia przed wschodem 
słońca woda w rzekach i potokach ma właściwości 
uzdrawiające i zabezpieczające przed chorobami, dlatego 
tez myto się w nich i kąpano, i to bardzo porządnie, 
wierząc, Ŝe ustrzeŜe to przed bólami rąk, nóg i ust przez 
cały rok. Myto teŜ krowy, aby były zdrowe i dawały duŜo 
mleka. W Wielki Piątek gospodarze sadzili nowe drzewka 
owocowe, przekonani, Ŝe dobrze się przyjmą i będą 
znakomicie owocowały. Masło robione w ten wielki dzień 
gospodynie przechowywały przez cały rok i uŜywały go 
potem jako lekarstwa na rany dla zwierząt i ludzi. 
Zniesionym w tym dniu jajkom przypisywano cudowną 
siłę – podobno nigdy się nie psuły, a rzucone do ognia 
natychmiast gasiły poŜar. Wielki Piątek był teŜ dniem, w 
którym pieczono „święcone” –chleb Ŝytni, pszenny, placki 
z serem, jajeczniki, a w wodzie pozostałej po umyciu 
naczyń, w których zarabiano ciasto, myto twarz i ręce, bo 
to zapewnić miało urodę i gładką cerę. W ludowych 
obrzędach wielkopiątkowych waŜne miejsce zajmują Ŝur i 
śledź. W tym dniu odbywało się wybijanie Ŝuru, potrawy 
spoŜywanej przez okres całego postu. Gospodynie 
wyrzucały nareszcie post, którego symbolem był popiół 
rozsypywany na polu, po czym tłukły garnek, w którym 
ten popiół niosły. śur wynoszono z kuchni jako juŜ 
niepotrzebny, a towarzyszyły temu niewybredne Ŝarty. 
Oblewano Ŝurem drzwi domów, szczególnie tych, w 
których mieszkały młode i piękne dziewczęta. Wyrzucano 
teŜ śledzie, które przez sześć tygodni były obok Ŝuru 
podstawą codziennego jadłospisu: W Wielki Piątek 
wieczorem lub w Wielką Sobotę rano chłopcy uwiązawszy 
śledzia na długim i grubym powozie, do którego był nicią 
cienką przyczepiony, wieszali nad drogą na suchej 
wierzbie albo innym drzewie, karząc go niby za to, Ŝe  
 
 
 



 
 
przez sześć niedziel panował nad mięsem, morząc Ŝołądki 
ludzkie słabym posiłkiem swoim. 
 
WIELKA SOBOTA 

Obrzęd poświęcenia pokarmów 
rozpowszechnił się na dobre w VIII wieku 
zarówno w Kościele wschodnim, jak i w 
zachodnim. W Polsce zwyczaj 
błogosławienia pokarmów przyjął się w 

XIV wieku. Koszyczek ma być wiklinowy , wyłoŜony w 
środku białą serwetką, na której ułoŜymy pokarmy do 
święcenia. Koszyczek winien być udekorowany, np. 
bukszpanem, baziami czy wiosennymi kwiatami i 
przykryty białą serwetką. Nie powinno w nim zabraknąć 
najbardziej podstawowych produktów, tj.: chleba, 
baranka, jajek, wędliny, chrzanu, pieprzu, soli, sera, 
masła, miodu, a nawet oliwy.  Chleb święci się na 
pamiątkę chleba, który zstąpił z nieba, tj. Jezusa, i na 
upamiętnienie cudownego nakarmienia przez Niego 
rzeszy słuchających Go ludzi. W wielu krajach świata 
chleb jest podstawowym pokarmem. Jest on teŜ 
symbolem codziennych potrzeb człowieka: godnego 
Ŝycia, sytości, gościnności. Ma on w święconce swoje 
uprzywilejowane miejsce. Jest symbolem Jezusa 
Zmartwychwstałego. Ustawianie baranka na stole 
wielkanocnym wprowadził w XIV wieku papieŜ Urban V 
(zm. 19 XII 1370). Przyświecał mu jeden cel: aby wierni 
ucztując, nie zapomnieli o najwaŜniejszym przesłaniu 
tego święta. W Polsce baranek wielkanocny nazwany był 
Agnuszkiem. Wędlina jest wymownym symbolem 
dostatku i zamoŜności rodziny.  
Sól nie tylko dodaje potrawom smaku, ale jest symbolem  
zachowania od zepsucia i ma właściwości oczyszczające. 
Chleb i sól są jakby kwintesencją Ŝycia i w polskich 
zwyczajach najczęściej występują razem. Dzieci dają do 
koszyczka czekoladowego zajączka. Zając jest symbolem 
wiosny, odradzającej się przyrody, witalności. Podobno 
śpi on z otwartymi oczyma, toteŜ jako pierwszy ze 
zwierząt miał zobaczyć Zmartwychwstanie Pana.  Jajko -  
symbol płodności, odradzającego się Ŝycia i znak 
zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią. Dawniej dziewczyny 
wierzyły, Ŝe jeŜeli w Wielką Sobotę obmyją twarz w 
wodzie, w której gotowały się jajka na święconkę, to 
znikną piegi i inne mankamenty urody. Na świątecznym 
stole powinny być staropolskie ciasta, najlepiej 
domowego wypieku. DroŜdŜowe babki - tzw. baby 
wielkanocne są wysokie i lukrowane. Mazurki - typowy 
polski przysmak wielkanocny - to ciasto bardzo słodkie, 
cienkie, najczęściej prostokątne, na kruchym spodzie, z 
masą (zwykle orzechową lub migdałową), oblane 
kolorowym lukrem i udekorowane bakaliami i konfiturą. 
Makowiec - ciasto droŜdŜowe z makiem i z bakaliami. 
Piernik - ciasto upieczone z Ŝytniej mąki na miodzie z 
korzeniami, bardzo aromatyczne. Na stole nie powinno 
teŜ zabraknąć sernika. 
 
 
WIELKA NIED ZIELA 

Do XVIII wieku msze rezurekcyjne 
odprawiane były o północy, potem 
świętowano rezurekcję rano (resurrectio 
łac. oznacza zmartwychwstanie). 
Zapowiadało ją uroczyste bicie w dzwony, 
głoszące, Ŝe Chrystus zmartwychwstał. 

Jednocześnie słychać było kanonadę ze strzelb, petard, 
armatek i moździerzy, a cały ten harmider miał budzić 
świat do Ŝycia. Mszę poprzedza uroczysta procesja z 
Najświętszym Sakramentem. Rozpoczyna się przy Grobie 
Pańskim, przy którym ksiądz śpiewem oznajmia 
zmartwychwstanie Chrystusa. Następnie, niosąc 
monstrancję z Hostią, kapłan prowadzi procesję dookoła  
 
 
 

 
 
kościoła, przy którym dawniej tradycyjnie usytuowany był 
cmentarz, aby równieŜ zmarłym ogłosić 
zmartwychwstanie. Na początku mszy wznoszony jest 
okrzyk radości Alleluja (z hebr. Chwalcie Boga), będący 
przyśpiewem w pieśniach wielkanocnych. Oznaką radości 
były równieŜ dawniej uŜywane w okresie wielkanocnym 
pozdrowienia: Chrystus zmartwychwstał, z odpowiedzią: 
Zmartwychwstał prawdziwie. Obecnie Wielka Niedziela 
rozpoczyna się wieczorną liturgią Wigilii Paschalnej, po 
której odprawia się procesję rezurekcyjną. 
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego kończy Wielki 
Post. Jest ona najstarszym i największym świętem 
chrześcijan. Po powrocie do domu z rannej Mszy świętej 
spoŜywamy uroczyste śniadanie wielkanocne. Dzielimy 
się jajkiem i składamy sobie Ŝyczenia. Jedną z 
największych atrakcji Świąt Wielkanocnych było wielkie 
obŜarstwo. Po czterdziestodniowym Wielkim Poście juŜ od 
Palmowej Niedzieli czekano z niecierpliwością na ten 
dzień. Dlatego teŜ wiele było recept na uchronienie od 
zgagi. Według najstarszych porad naleŜało zjeść na czczo 
święconego chrzanu i chuchnąć trzy razy do komina, albo 
zjeść przed śniadaniem usmaŜone na maśle pokrzywy. 
Chłopi głęboko wierzyli, Ŝe nic ze „święconego”  nie moŜe 
się zmarnować. Okruszyny ciast rozsiewano więc po 
ogrodzie, skorupki z jajek wynoszono na grządki, ze 
święconego chrzanu robiono krzyŜyki i wkładano pod 
węgły domu, aby się węŜe nie trzymały. Pilnowano tylko, 
aby Ŝadnych święconych okruszyn nie zjadły kury, boby  
„piały jak kogut”. Kawałki chleba, sera i kiełbasy dawano 
krowom i koniom, bądź zakopywano w ziemi na znak „Ŝe 
wszystko z niej praca rąk wydostaje (…) kości z mięsa 
rozrzucano w polu, by szczury i chomiki szkody nie 
robiły”. Pierwszy dzień świąt upływał na ogół w ścisłym 
gronie, dopiero poniedziałek wielkanocny był dniem 
składania wizyt sąsiadom i znajomym. 
 
 
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 
Dzień harców i swawoli – poniedziałek wielkanocny, 
słynący w całej Polsce z oblewania się wodą. RóŜne 
nazwy nadawano temu zwyczajowi 
– Oblewanka, Lejek, św. Lejek, 
Meus, Emaus, wreszcie dyngus i 
śmingus. Najstarszą wzmianka o 
dyngusie w Polsce jest uchwała 
synodu diecezji poznańskiej z 1420 r. Dingus prohibetur 
– juŜ wówczas zabraniająca zwyczaju, który wprawdzie 
nieco zmieniony, ale dotrwał do naszych czasów: 
Zabraniajcie, aby w drugie i trzecie święto wielkanocne 
męŜczyźni kobiet, a kobiety męŜczyzn nie waŜyli się 
napastować o jaja i inne podarunki, co pospolicie nazywa 
się dyngować, ani do wody ciągnąć, bo swawole i 
dręczenie takie nie odbywają się bez grzechu 
śmiertelnego i obrazy imienia Boskiego. ChociaŜ 
zabraniano usilnie tej zabawy, groŜąc tym, którzy się nie 
poprawią, Ŝe naleŜy ich „ekskomunikować i nie chować 
na cmentarzu” – to zabawa trwała. JednakŜe nie 
wyjaśniony jest początek lanego poniedziałku. Jedni 
wywodzą ten zwyczaj z Jerozolimy, gdzie schodzących się 
i rozmawiających o zmartwychwstaniu Chrystusowem 
śydzi woda z okien oblewali dla rozpędzenia z kupy i 
przytłumienia takowych powieści. Inni początek 
oblewania wywodzą od wprowadzenia wiary świętej do 
Polski, a szczególnie do Litwy, kiedy nie mogąc wielkiej 
liczby przychodzących ochrzcić pojedynczo, napędzali 
tłumy do wody i w niej nurzali, albo stojących na brzegu 
tąŜ wodą obficie skrapiali. Samo oblewanie się wodą ma 
początek w prasłowiańskich czasach, kiedy głęboko 
wierzono w oczyszczającą moc wody, a gdy Kościół 
wprowadził jej poświęcenie – tym samym usankcjonował 
stary zwyczaj.      
      (j.p.) 

 



 

 
RADIO KOMPAN – BLIśEJ UCZNIA JAKO WSPÓŁUCZESTNIK IMPREZ KULTURALNYCH W NASZEJ GMINIE. 

RELACJA ZE SPOTKANIA W DNIU 6 MARCA 2009 r. 
 

    

 

Zamierzeniem naszego spotkania był typowy 
wywiad dla prasy, ale w trakcie rozmowy wszystkie 
nasze wystąpienia rozrosły się w wywiad-rzekę i 
materiał nas przerósł, więc postanowiliśmy, Ŝe będzie 
to niejako relacja z wizyty w radiu Kompan i taką 
formułę przyjęliśmy. W spotkaniu uczestniczyli: Rafał 
Lincner i Ireneusz Fiet  (opiekunowie radiowęzła w 
ZSG w Nędzy) oraz Sebastian Stuka, Michał 
Augustyn, Józef Zebrała, Dawid Waga, Rafał 
Zdrzałek, Rafał Bobrzik, Mateusz Rudek, 
Patrycja Myszak i Karolina Lampart. Z ramienia 
Gazety Samorządowej w rozmowie brał udział 
Krystian Okręt. 

 

 

 

 

Gazeta Samorządowa: Kiedy radio powstało, jaka początkowo była Wasza idea, co z tego do tej pory 
zrealizowaliście, co robicie obecnie? 

Rafał Lincner: Radio powstało ok. czterech lat temu... Z początku z prozaicznego faktu, Ŝe trzeba było coś w szkole 
ogłosić, jakieś inicjatywy związane z placówką wymagały promocji i wtedy staraliśmy się to realizować. Początki, jak 
zwykle, były bardzo trudne: skromny sprzęt, który starałem się uzupełniać swoim prywatnym. Szczególnie zaangaŜowali 
się wtedy w pracę radiowęzła Michał Kycia i Bartosz Kanci, którzy w miarę swych ograniczonych moŜliwości starali się 
tworzyć skromne zręby naszego programu. Jednak z determinacją postanowiłem podjąć się stworzyć radio z prawdziwego 
zdarzenia, w miarę profesjonalne na tym bazowym, odziedziczonym po byłym samodzielnym gimnazjum sprzęcie. 

 

GS: Z tego co wiemy jest Pan profesjonalistą w zakresie konferansjerki i organizowania imprez rozrywkowych 
na skalę masową. 

Rafał Lincner: Od 1997 r. zajmuję się działalnością kulturalno-rozrywkową. Najpierw działałem w róŜnych klubach, 
głównie studenckich, gdyŜ łączyłem tę pracę ze studiami na Uniwersytecie Opolskim. Prowadziłem wtedy konferansjerkę w 
akademickim klubie Akwarium, jednym z najbardziej znanych w Opolu. Potem w klubie Kocioł mającego wieloletnią 
tradycję w tym mieście. Jednak jednym z największych moich osiągnięć, a takŜe przeŜyć i doświadczeń było moje 
uczestnictwo w imprezie towarzyszącej Festiwalowi Polskiej Piosenki w Opolu, która odbyła się w 2004 r. za sceną 
amfiteatru, a klub który organizował tę imprezę nazywał się właśnie Za Sceną i tam miałem przyjemność wystąpić przed 
prawie tysięczną widownią. Było to dla mnie niezwykłe przeŜycie, a jednocześnie sprawdzianem mych umiejętności.  Potem 
uczestniczyłem w prawie wszystkich najwaŜniejszych imprezach kulturalnych w naszym powiecie. Zawsze jednak bardziej 
pociągała mnie praca w radiu. JuŜ w 1999 r. będąc uczniem budowlanki w Raciborzu, zaprezentowałem w Vanessie 
słuchaczom inną mą domenę – twórczość poetycką. Te wszystkie doświadczenia umoŜliwiły mi podjęcie pracy na forum 
szeroko zakrojonej działalności kulturalnej: imprezy plenerowe (festyny), spotkania w domach kultury – nie tylko w 
naszym powiecie, ale takŜe w Kędzierzynie. Na ostatnim roku studiów współpracowałem ze studenckim radiem Sygnały, 
mającego pięćdziesięcioletnią tradycję. Potem była jeszcze przygoda z internetowym radiem Feniks. 

 

GS: Współpracował Pan z tyloma renomowanymi programami radiowymi, to teraz wydaje się, Ŝe Pana 
doświadczenie moŜe procentować w skromnym szkolnym radiowęźle Kompan. 

Rafał Lincner: Staramy się stworzyć solidne zręby naszego programu, który składałby się z konkretnych propozycji typu: 
ogłoszenia dyrekcji szkoły, jakieś zapowiedzi, reklamy. Ale tworzymy takie programy jak Słodka chwila, którą poprowadzą 
Patrycja i Karolina jako słodkie dziewczyny, prezentujące muzykę nastrojową i sentymentalną. DąŜymy do tego, aby 
kaŜdy dzień tygodnia miał jakiś określony kształt. Na przykład w czwartek byłyby do dyspozycji Troli, którzy 
zaprezentowaliby szorstką audycję.  

 

Sebastian Stuka: Dzień Trola byłby audycją, o bardzo szerokim zakresie tematycznym: od muzyki pop, rocka, techno po 
rozrywkową, czyli dla kaŜdego coś miłego.   

 

 

 



 

 

GS: Kto właściwie jest ojcem chrzestnym nazwy naszego radia? 

Rafał Lincner: Na ten temat moŜe się wypowiedzieć Irek Fiet będący równieŜ wraz ze mną opiekunem radia. 

Ireneusz Fiet: Ja właściwie zostałem niejako odgórnie przez dyrekcję wyznaczony na opiekuna radia, ale mój serdeczny 
przyjaciel Rafał zgłosił natychmiast akces do współpracy ze mną, gdyŜ jako profesjonalista stał się automatycznie 
„mózgiem” tego radia. Skromnie mogę jedynie dodać, Ŝe w zakresie pewnych spraw technicznych mam jakieś tam 
doświadczenie, ale tak naprawdę to Rafał ma właściwe predyspozycje do prowadzenia tego radia. Jeśli chodzi o 
wspomniany konkurs na nazwę radia, to właściwie juŜ nikt nie pamięta, kto podał propozycję nazwy, gdyŜ był on 
anonimowy, a nazwa „kompan” powtarzała się bardzo często.   

 

GS: Nie tylko praca w radiu, ale równieŜ obsługa wszelkiego rodzaju imprez szkolnych, pozaszkolnych, 
środowiskowych jest równieŜ Waszą domeną. Powiedzcie coś na ten temat. 

Rafał Lincner: Na ten temat moŜe się wypowiedzieć ostatni „dinozaur” naszego radia Michał Augustyn. 

Michał Augustyn: Wystąpiliśmy swego czasu w Vanessie wraz z Pawłem Plewą, Mateuszem Niestrojem i z Panem 
Rafałem Lincnerem. Chciałbym ze swej strony dodać, Ŝe radio Kompan obsługiwało i z tego, co wiem obsługuje do tej 
pory szereg innych imprez organizowanych w naszej gminie. Chodzi tutaj o festyny w przedszkolu w Nędzy, w Górkach Śl. 
w LKS-ie, koncerty kolęd w pobliskich kościołach oraz jedną z najwaŜniejszych imprez związaną ze stuleciem naszego 
kościoła. Prowadziłem zapowiedzi na meczach piłkarskich i siatkarskich w Nędzy. Do tej pory utrzymuję kontakty z radiem. 
W nowej szkole nie mam zbyt wiele moŜliwości realizowania moich umiejętności, nabytych w pracy w radiu Kompan. 

 

GS: Chcielibyśmy Wam zaproponować, abyście prezentowali równieŜ w swych programach muzykę filmową. 
Jest ona obecna w świadomości słuchaczy, ale nie uzmysławiają sobie, z jakiego filmu pochodzi. 

Rafał Lincner: Mamy właśnie taki zamiar i co jakiś czas taka muzyka będzie prezentowana, zarówno z tych filmów 
klasycznych, jaki i współczesnych. PrzecieŜ często prezentowaliśmy ścieŜkę dźwiękową z Titanica. 

 

GS: Brak teŜ jest informacji o wydarzeniach sportowych, nie tylko dotyczących szkoły, ale równieŜ gminy. 
PrzecieŜ nasza młodzieŜ w nich uczestniczy, a uczniowie z uwagą to wszystko śledzą.   

Rafał Lincner: Mamy to na uwadze. RównieŜ planujemy przegląd pasy, szczególnie tej gminnej (samorządowej i szkolnej) 
oraz tego wszystkiego, co o nas pisze prasa lokalna. Będzie to na pewno doskonała  promocja wszystkich placówek 
samorządowych i oczywiście fachowa praca naszego radia. 

 

GS: Radio Kompan rozwija się z roku na rok, rozbudowuje swój sprzęt, pozyskuje sponsorów, cieszy się 
duŜym zainteresowaniem, więc naleŜy Wam Ŝyczyć determinacji w działaniu i powodzenia w realizacji 
ambitnych zamierzeń. 

 

                                                                                                                                      Opracowanie na podstawie ścieŜki 
dźwiękowej Krystian Okręt 

 

 

 
 

 



 
WYKONANIE BUDśETU GMINY ZA 2008 ROK

 

W  Y  D  A  T  K  I 

Wykonanie wydatków ogółem za rok 2008 wyniosło kwotę 13 168 865,49 zł. na plan 14 689 155,46 zł., co stanowi 
89,65 % wykonania planu wydatków. W strukturze wykonanych wydatków, wydatki bieŜące stanową  86,57 %, co 
odpowiada kwocie 11 400 240,17 zł.,  a wydatki majątkowe stanowią 13,43 % co odpowiada kwocie 1 768 625,32 zł. 
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Wykonanie wydatków inwestycyjnych 
w latach 2005-2008 r. 
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Wydatki majątkowe w 2008 roku wyniosły kwotę 1 768 625,32 zł,  na plan 2 095 510,40 zł, co stanowi 84,40 % 

wykonania planu wydatków majątkowych. Wydatki majątkowe w  2007 r. wyniosły kwotę 1 506 976,11 zł, w  roku 2006 
wyniosły kwotę 1 252 066,21 zł. i 1 323 940,00 zł. – w  roku 2005. 

 

 
Plan na 2008 r. 

 
Wykonanie za  
 rok  2008 r. 

 
Opis zadania 

 
 

7.000,00 

 
 

6.832,00 

 
Wykonanie odcinka sieci wodociągowej na  ul. Sosnowej i Akacjowej w 
Nędzy 

 
16.000,00 

 
12.960,68 

 
Wykonanie odcinka sieci wodociągowej na ul. Jesionowej  w Nędzy 

 
35.000,00 

 
34.792,40 

 
Inwentaryzacja wodociągu gminnego 

 
151.390,00 

 
0,00 

 
Budowa studni na terenie Gminy Nędza 

 
29.000,00 

 
28.730,69 

 
Budowa odcinka sieci wodociągowej przy ul. Leśnej w Górkach Śl. 

 
16.000,00 

 
9.652,72 

 
Budowa odcinka sieci wodociągowej przy ul. Zielonej w Nędzy 

 
22.597,40 

 
20.914,61 

 
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Łęgu 

 
70.000,00 

 
69.806,08 

 
Opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 

w miejscowościach Babice i Nędza  (zadanie przejęte do wykonania z 
zakresu właściwości województwa śląskiego) 

 
40.000,00 

 
40.000,00 

 
Dotacja celowa na pomoc finansową dla województwa śląskiego na 
opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 
w miejscowościach Babice i Nędza 

 
263.000,00 

 
254.463,93 

 
Przebudowa dróg gminnych 

 
20.000,00 

 
16.200,00 

 
Przebudowa Leśnej i Nad Koleją w Górkach Śl. 

 
9.000,00 

 
4.000,00 

 
Przebudowa ul. Leśnej, Kopernika i Modrzewiowej w Nędzy 

 
342.300,00 

 
342.210,00 

 
Wydatki inwestycyjne związane z modernizacją drogi dojazdowej do 

gruntów rolnych w sołectwie Babice 



 
 

 

70.000,00  
32.974,00 

 
Remont mieszkań w budynku  przy skrzyŜowaniu ul. Jana Pawła II i Leśnej 

w Nędzy 
 

 
7.500,00 

 
6.889,66 

 
Wydatki inwestycyjne związane z utrzymaniem budynków 

administrowanych przez gminę 
 

 
28.000,00 

 
19.520,00 

 
Modernizacja źródła ciepła i instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania 

w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Raciborskiej 55 a w Zawadzie Ks. 

 
151.687,00 

 
151.687,00 

 
Termoizolacja wraz z modernizacją źródła ciepła i instalacji wewnętrznej 

centralnego ogrzewania w budynku wielofunkcyjnym przy ul. StraŜackiej 
2 w Nędzy 

 
9.400,00 

 
0,00 

   
Wydatki inwestycyjne- wykup gruntów 

 
16.000,00 

 
15.792,29 

 
Wydatki na zakupy inwestycyjne- piec c.o. dla budynku przy ul. Sportowej 

w Nędzy 
 

 
4.500,00 

 
4.474,48 

 
Wydatki na zakupy inwestycyjne- piec c.o. dla budynku przy ul. Gliwickiej 

w Szymocicach 
 

 
20.000,00 

 
17.668,62 

 
Wydatki na zakupy inwestycyjne – sprzęt komputerowy 
 

 
18.300,00 

 
0,00 

 
Wydatki za zakupy inwestycyjne – program komputerowy z zakresu mienia 

komunalnego 
 

 
16.000,00 

 
12.432,01 

      
 Wydatki za zakupy inwestycyjne – serwer 
 

 
      21.142,00 

 
21.141,38 

 
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i 

zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 
między jednostkami samorządu terytorialnego  - projekt SEKAP 

 
 

16.000,00 
 

15.342,00 
 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych    (Samochód 

terenowy - poŜarniczy) 
 

 
5.000,00 

 
4.575,00 

 
Wydatki  na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych (motopompa) 

 
368.000,00 

 
349.545,55 

 
Reorganizacja szkolnictwa podstawowego i przedszkolnego w Górkach Śl. 

w związku z powstaniem zespołu szkolno- przedszkolnego 
 

 
145.894,00 

 
136.622,90 

 

 
Termomodernizacja obiektu ZSG Nędza 

 
142.800,00 

 
112.510,65 

 

 
Termoizolacja wraz z modernizacją źródła ciepła i instalacji wewnętrznej 

centralnego ogrzewania w budynku Szkolno- Przedszkolnym w Zawadzie 
Ks. przy ul. Szkolnej 2 

 
20.000,00 

 
15.247,72 

 

 
Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie 

 
10.000,00 

 
10.000,00 

 
Wydatki na zakupy inwestycyjne – sprzęt i wyposaŜenie 

 
4.000,00 

 
1.638,95 

 
Wydatki inwestycyjne związane z zagospodarowaniem  skwerów gminnych 

2.095.510,40 1.768.625,32 RAZEM 



 
 

D  O  C  H  O  D  Y 
 

Dochody  gminy za rok 2008 wykonano w wysokości 13.759.280,83 zł. na plan 13.653.640,39 zł, co stanowi 
100.77% wykonania planu dochodów. W porównaniu do roku 2007 wykonanie dochodów wzrosło o kwotę 1.321.467,96 zł. 

Dochody w wysokości 13.759.280,83 zł oraz plan dochodów na 2008 rok w wysokości 13.653.640,39 zł w 
podziale na dochody bieŜące i majątkowe przedstawiają się następująco: 

 
Wyszczególnienie Plan za 2008 rok Wykonanie za 

2008 rok 
 
Dochody bieŜące 
 

 
13.278.313,39 

 
13.405.834,75 

Dochody majątkowe  
w tym: 

• dotacje i środki otrzymane na inwestycje  
• dochody ze sprzedaŜy majątku 
• dochody z tytułu przekształcenia prawa uŜytkowania 

wieczystego w prawo własności 
 

375.327,00 
 

282.300,00 
93.027,00 

 
- 
 

353.446,08 
 

282.106,08 
71.340,00 

 
- 
 

 13.653.640,39 13.759.280,83 

 

W wykonaniu dochodów za 2008 rok w kwocie 13 759 280,83 zł : 

• dochody bieŜące stanowią 97,43%  ( 13 405 834,75 zł)  
• dochody majątkowe stanowią  2,57%        ( 353 446,08 zł) 

 
 DOCHODY BIEśĄCE budŜetu gminy przedstawia się według trzech podstawowych źródeł; wykonanie dochodów 

bieŜących budŜetu Gminy w zakresie podstawowych źródeł za rok 2008 przedstawia się następująco: 
 

• dochody własne 5.178.025,63 zł, 
• subwencja ogólna 6.478.593,00 zł, 
• dotacje 1.749.216,12 zł. 

 
Wśród dochodów własnych najistotniejsze pozycje to : 

• udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2.506.547,00 zł; 
• podatek od nieruchomości w kwocie 1.495.119,73 zł; 
• podatek rolny w kwocie 183.811,51 zł; 
• dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych w kwocie 158.095,27 zł; 
• czynsz za najem lokali mieszkalnych i uŜytkowych w kwocie 144.760,07 zł; 
• pozostałe odsetki ( odsetki od środków na rachunkach bankowych, od załoŜonych lokat i inne) w kwocie 132.026,02 zł. 
 

 DOCHODY MAJĄTKOWE budŜetu gminy przedstawia się według trzech podstawowych źródeł 353.446,08 zł: 

• dotacje i środki otrzymane na inwestycje 
 

Rodzaj dotacji Plan 2008 Wykonanie 
2008 

• dotacje celowe otrzymane z samorządu 
województwa na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne realizowane na podstawie 
porozumień ( umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego  

• dotacje otrzymane z funduszy celowych na 
finansowanie lub dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
jednostek sektora finansów publicznych  

 

 

81.000,00 

 

 

201.300,00 

 

 

80.806,08   

 

 

201.300,00 

Razem 282.300,00 282.106,08 

 
• dochody ze sprzedaŜy majątku 

 
Wyszczególnienie  Plan 2008 Wykonanie 2008 

 

• wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 
oraz prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości 

• wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych 

 

87.030,00 

5.997,00 

 

65.143,00 

6.197,00 

Razem 93.027,00 71.340,00 

 
• dochody z tytułu przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności 0,00 zł 



 
GMINNA SPÓŁKA WODNA W NĘDZY 

 
W dniu 19 marca 2009 roku w Urzędzie Gminy w Nędzy odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne osób 

zainteresowanych utworzeniem spółki wodnej na terenie Gminy Nędza, obejmującej swoim zasięgiem siedem sołectw 
Gminy. 

Przygotowane zostało porozumienie w sprawie utworzenia spółki podpisane przez  osoby fizyczne; sporządzony 
został równieŜ wniosek załoŜycieli Spółki do Starosty Raciborskiego o zatwierdzenie projektu statutu. Starosta zatwierdza 
statut spółki w drodze decyzji. Spółka Wodna nabywa osobowość prawną z chwilą uprawomocnienia się decyzji Starosty            
o zatwierdzeniu statutu. 
Zarząd Spółki Wodnej zgłasza jej utworzenie w celu wpisania do katastru wodnego w terminie 30 dni od dnia nabycia przez 
Spółkę osobowości prawnej. 

Spółki wodne są formami organizacyjnymi, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, zrzeszają osoby fizyczne lub 
prawne i mają na celu zaspokajanie potrzeb w dziedzinie gospodarowania wodami w szczególności do wykonywania, 
utrzymywania i eksploatacji urządzeń słuŜących do melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na 
terenach zmeliorowanych. 

Członkiem spółki jest kaŜda osoba fizyczna lub osoba prawna , która odnosi korzyści z urządzeń spółki wodnej lub 
teŜ przyczynia się do zanieczyszczenia wody, dla której ochrony spółka została utworzona; dotyczy to wszystkich właścicieli 
gruntów na terenie Gminy Nędza, zarówno nieruchomości zabudowanych jaki i gospodarstw rolnych. 
Członek spółki wodnej jest zobowiązany do wnoszenia składek i ponoszenia na jej rzecz innych świadczeń, proporcjonalnie 
do odnoszonych korzyści w związku z działalnością spółki. Do egzekucji składek i świadczeń  na rzecz spółki stosuje się 
odpowiednio przepisy o egzekucji naleŜności podatkowych. 

W najbliŜszym czasie do kaŜdego właściciela nieruchomości lub gospodarstwa rolnego przekazany zostanie wzór 
„Deklaracji przystąpienia do Spółki”. Po ich zebraniu odbędzie się spotkanie, na którym wybrani zostaną delegaci do 
Walnego Zgromadzenia, reprezentujący grupę członków spółki. Walne Zgromadzenie Delegatów Spółki wybiera ze swojego 
składu zarząd w liczbie od 3 do 7 osób oraz trzyosobową komisję rewizyjną. 
 

 
O TYM JAK ŚWIĘTOWANO 8 MARCA NA TERENIE NASZEJ GMINY… 

Być kobietą, być kobietą ... 
Nie darmo pisał Pierre de Brantome, Ŝe : świat bez kobiet byłby jak ogród bez kwiatów. Te i inne miłe słowa mogły 
usłyszeć wszystkie Panie, które skorzystały z zaproszenia i przybyły do świetlicy środowiskowej w Górkach Śląskich.  

Informacja: Małgorzata DroŜdŜ 

 
10 marca w remizie OSP Szymocice odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet zorganizowane przez świetlicę, straŜ poŜarną, 
radę sołecką oraz sołtysa Szymocic. Dla ponad 70 pań, które wzięły w nim 
udział przewidziano obfity poczęstunek zaserwowany przez męską część 
sołectwa Szymocice. KaŜda z Pań została takŜe powitana tulipanem. Część 
artystyczna była przygotowana wprost znakomicie, poniewaŜ od samego 
początku do końca na scenie trwały występy: kabaretu Gustliki 
prowadzonego przez Panią Barbarę Gromotkę, dzieci ze świetlicy w 
Szymocicach prowadzone przez Panią Michalinę Buczek, występ po śląsku 
Krzysia Gromotki. Ludowe pieśniczki zaprezentowała grupa kobiet z 
Suminy pod nazwą Jubilatki. Wszystkie zaproszone panie wychodziły z tego 
spotkania bardzo zadowolone, Ŝe tak miło spędziły czas w dniu 
swojego święta.  
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