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Niech te Święta Wielkanocne będą pełne nadziei i wiary, 

Niech Chrystus Zmartwychwstały przyniesie 
wiosenne kwiaty radości, miłości, spokoju i szczęścia. 

Ciepłych, pełnych radosnej nadziei Świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego, 

rodzinnego ciepła, radosnych spotkań przy wielkanocnym 
stole oraz smacznego święconego jajka. 

                                                       
                                                       Wójt Gminy  

      Redakcja 

 
TRADYCJA WCIĄś śYWA 

W Poniedziałek Wielkanocny o godzinie 
13.00. w Zawadzie KsiąŜęcej juŜ po raz 29. 
wyruszy procesja wielkanocna spod budynku OSP 
w kierunku Ciechowic wzdłuŜ Odry, a następnie 
trasa będzie biegła obok ŁęŜczoka w kierunku 
Łęgu. Jednak długość wyznaczonej trasy jest 
niestety uzaleŜniona od pogody.  

Obchód pól jest jednym z elementów 
folkloru Zawady KsiąŜęcej, a jego celem jest 
prośba o błogosławieństwo dla pól, domostw i 
ogrodów. Cała impreza ma charakter błagalny o 
chleb powszedni.  

Po raz pierwszy błagalna procesja w 
Zawadzie KsiąŜęcej została zorganizowana w roku 
1982, wzięło w niej wtedy udział 30 koni. Od tego 
czasu, prócz roku 1989, procesja była organizowana co rocznie. Najwięcej jeźdźców (30) brało udział w procesji w 
latach: 1982, 1986 i 2009. Zaś najmniej koni przeszło błagalną trasę w roku 2005 – bo tylko 9. 

Organizatorami imprezy są mieszkańcy Zawady KsiąŜęcej na czele z Tadeuszem Szczyrbowskim i 
Janem Cyconiem. 

Przewiduje się, Ŝe w tegorocznej procesji wielkanocnej weźmie udział ok. 20 koni. Obchodom będą 
towarzyszyli rolnicy na traktorach, wiejska orkiestra dęta, wozy straŜackie OSP, młodzieŜ na motorowerach, 
turyści na rowerach oraz bryczki wiozące zaproszonych gości. 

Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych do przyłączenia się do procesji! 
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                               OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY 

 
1. Wójt Gminy składa serdeczne podziękowania druhom jednostek OSP: Zawada KsiąŜęca, Babice, Nędza, 

Górki Śląskie, Szymocice, którzy zaangaŜowani w odśnieŜanie dachów budynków uŜyteczności publicznej 
na terenie Gminy Nędza. 

2. Na sesji w dniu 01 marca br. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego sołectwo Górki Śląskie. 

3. Zmiana ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy – Ordynacja wyborcza do rad 
gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i 
prezydenta miasta daje moŜliwość głosowania za pośrednictwem pełnomocnika. Wyborca posiadający 
orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie organu rentowego, 
bez względu na datę jego wydania, moŜe udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu. Jednak 
pełnomocnikiem do głosowania moŜe być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, 
co udzielający pełnomocnictwa do głosowania. Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na 
wniosek wyborcy. Wniosek taki wnosi się do wójta. Akt pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed 
wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta albo teŜ urzędu, który takie upowaŜnienie otrzymał od 
wójta, burmistrza lub prezydenta. 

4. Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych zlikwidowała ograniczenie kryterium dochodowego w 
wysokości 583 zł na osobę i przyznała prawo do świadczenia pielęgnacyjnego bez względu na wysokość 
dochodów. Opiekun osoby niepełnosprawnej wraz z przyznaniem świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 
520 zł otrzymuje takŜe ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne. Daje to więc 
moŜliwość otrzymania emerytury. Nowelizacja przedmiotowej ustawy zweryfikowała takŜe okres, na jaki 
przyznawane będzie świadczenie pielęgnacyjne. Obecnie przyznawane jest ono na okres waŜności 
orzeczenia o niepełnosprawności bądź stopniu niepełnosprawności (u dzieci to stopień niepełnosprawności 
ze wskazaniami, a u dorosłych stopień znaczny). Od 1 stycznia br. został takŜe rozszerzony katalog osób 
spokrewnionych z osobą niepełnosprawną – jeśli nie ma osoby spokrewnionej w stopniu I z osobą 
niepełnosprawną, to świadczenie pielęgnacyjne przysługuje teŜ osobie innej niŜ spokrewniona w I stopniu. 

 
 

KLIKASZ I WIESZ 
 
Zachęcamy mieszkańców do odwiedzania strony 

internetowej Gminy Nędza. Informacje zawarte w dziale 
Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny na stronie internetowej 
Urzędu Gminy Nędza przybliŜą Państwu tematykę strategii w tej 
dziedzinie. 

Koordynatorem przygotowania merytorycznego i 
organizacyjnego jest Gminne Centrum Zarządzania 
Kryzysowego i Ochrony Ludności (GCZKiOL), które jest 
komórką Urzędu Gminy oraz stałym elementem Gminnego 
Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Realizuje ono zadania z 
zakresu obronności, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej 
wynikające z odpowiednich ustaw, rozporządzeń i zarządzeń wykonawczych. 
W gminnym internetowym informatorze w dziale bezpieczeństwo moŜna znaleźć, m.in. informacje o: 

� Ostrzeganiu i alarmowaniu. 
Dział ten poświęcony jest rodzajom alarmów i sposobom ich ogłoszenia i odwołania, spis telefonów 
informacyjnych i alarmowych, zasady postępowania po usłyszeniu sygnału alarmowego. 

� Pogodzie. 
Serwis pogodowy IMGW podaje aktualną: temperaturę, zachmurzenie, siłę wiatru oraz ciśnienie dla 
miejscowości Nędza. 

� Telefonach alarmowych. 
Podane są telefony do infolinii na której moŜna się dowiedzieć o sytuacji w kraju i za granicą, telefony do 
słuŜb ratunkowych oraz do GCZKiOL 

� Obronie cywilnej. 
Podane są tutaj podstawowe definicje wchodzące w zakres pojęcia „obrona cywilna”. Dział tym został takŜe 
poświęcony bezpieczeństwie w miejscu zamieszkania i miejscach publicznych poprzez zamieszczenie w nim 
poradników. 

� Powszechnej samoobronie. 
ChociaŜ katastrofy naturalne nie są zjawiskiem, o którym się chętnie czyta, to jednak wskazane jest wiedzieć 
więcej na ich temat. Wiedza ta pomoŜe zrozumieć ewentualne zagroŜenia i przygotować się w razie ich 
wystąpienia. Poradniki zamieszczone w tym dziale zawierają praktyczne wskazówki, jak zabezpieczyć się przed 
ewentualnym kataklizmem oraz jak postępować w trakcie i po jego wystąpieniu.  
Zapoznanie się z informacjami w dziale Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny na stronie internetowej Urzędu Gminy 
Nędza pozwoli Państwu uniknąć, w sytuacji zagroŜenia, dramatycznych sytuacji wynikających z niewiedzy.   (j.p.) 



ZNANI I NIEZNANI Z GMINY NĘDZA – MAŁGORZATA KOZIELSKA 
           

Małgorzata Kozielska, nauczycielka religii i 
języka niemieckiego, zatrudniona w Zespole Szkolno 
– Gimnazjalnym, od ponad dwudziestu pięciu lat 
pasjonuje się zdobieniem wielkanocnych jaj, które 
potocznie nazywamy kroszonkami. Jest to jej pasja 
Ŝyciowa. Brała udział w konkursach kroszonkarskich 
od najmłodszych lat. JuŜ w 1986 roku uczestniczyła, 
jako najmłodsza delegatka, w VII Krajowym Zjeździe 
Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Nowym Sączu. 
Zdobyła w konkursach na szczeblu wojewódzkim, 
liczne nagrody i wyróŜnienia. Sama w pracy 
pedagogicznej zaczęła swe umiejętności pokazywać 
dzieciom i młodzieŜy zachęcając ich do udziału w 
róŜnych konkursach kroszonkarskich.  

W 2004 roku do Rud Raciborskich trafiła 
kolekcja kroszonek Ulli Schnorr – Drobik z Niemiec 
zawierająca ok. 700 jajek z całego świata. Do tej 
bogatej kolekcji dołączyły teŜ najpiękniejsze 
kroszonki wykonane na konkurs szkolny, który 
zorganizowała Małgorzata Kozielska. Ulli Schnorr 
była wtedy honorowym członkiem jury. Podopieczni 
M. Kozielskiej zdobywali liczne nagrody na róŜnych 
szczeblach, m.in. powiatowym organizowanym przez 
Muzeum Raciborzu, regionalnym pod patronatem 

Muzeum w Gliwicach. 
Z czasem nawiązała ścisłą współpracę z 

Gminną Biblioteką Publiczną – Świetlicą w Nędzy, co 
zaowocowało organizacją Gminnego Otwartego 
Konkursu Kroszonkarskiego, który od kilku lat wszedł 
juŜ na stałe do kalendarza najwaŜniejszych imprez 
kulturalnych gminy Nędza. Gminny konkurs 
poprzedzają warsztaty organizowane dla jego 
uczestników. 

Małgorzata Kozielska, współorganizatorka 
tego konkursu, swe fascymncje tą twórczością 
wyniosła z domu rodzinnego, które potem rozwijała 
poprzez liczne kontakty z róŜnymi twórcami 
ludowymi. Na temat tajników zdobienia jaj 
wielkanocnych mogłaby opowiadać godzinami. 
Chętnie się swym doświadczeniem dzieli z młodzieŜą. 
Preferuje w swej twórczości tradycyjne techniki, 
charajkterystyczne dla Ślaska: rytownioczą, 
batikową, oklejanie, ale sama wykonuje swe dzieła 
wyłącznie techniką rytowniczą, w której dominują 
motywy roślinne. W jej domu rodzinnym mama 
zdobiła jaja teŜ metodą rytowniczą, tak jak starsze 
siostry. Ojciec zaś preferował zdobienie kwasem 
solnym. Jak mówi M. Kozielska jajka gotuje się 
przez 3-4 godziny w łuskach cebuli z dodatkiem octu. 
MoŜna teŜ barwić je korą dębu, zielonym zboŜem 
oraz kwiatami ciemnej malwy. Po ubarwieniu jaj 
ostrym narzędziem wykonuje się na nich wzory. W 
zaleŜności od wymyslonego wzoru udekorowanie 
jednego jajka zajmuje od 2 do 5 godzin. Przyznaje, 
Ŝe praca ta jest czasochłonna, ale daje jej wiele 
satysfakcji (najdłuŜej jeden egzemplarz jaja 
wielkanocnego wykonywała aŜ 8 godzin). Artystka 
stwierdza, Ŝe trzeba przy tym mieć duŜo cierpliwości 
i wyczucia, bo czasem wystarczy jedno nieuwaŜne 
pociągnięcie nozykiem i jajko pęka, a cała 
wcześniejsza praca idzie na marne. 

Długa byłaby lista osiągnięć Małgorzaty 

Kozielskiej i jej podopiecznych – kroszonkarskich 
laureatów. Wszyscy podziwiamy talent Małgorzaty 
Kozielskiej, szczególnie w okresie wielkanocnym, 
kiedy na naszych stołach leŜą święcone kroszonki. 
śyczymy jej jeszcze wielu sukcesów w pracy 
pedagogicznej i osiągnięć artystycznych. (K.O.)



Z śYCIA GMINY

� 21 stycznia br. rano przedszkolaki z Nędzy zebrały się w swojej 
placówce poprzebierane w fantazyjne stroje zwierząt. Jedne dzieci 
wyglądały realistycznie inne nieco bardziej bajkowo. Były misie, kotki- 
domowe i dzikie, takŜe biedroneczki, pszczółki i aligatory a nawet 
róŜowa pantera, rybka, kogucik i pingwiny … Całe przedszkole w tym 
dniu było jednym wielkim zwierzyńcem! 
O godz. 8.00 zwierzaki udały się do swoich sal na potańcówki, 
dyskoteki, zabawy taneczne i dancingi. Tańce poprzeplatane były 
mnóstwem konkursów i innych zabaw. 

W starszych grupach nie zabrakło kotylionowych walczyków i 
wyboru królowej i króla balu. U śuczków (grupa 4-latków) królową 
została pszczółka - Nadia Wiesner, a królem kogucik Mateusz Paris. 
U Groszków (grupa 5-latków) królową wybrano biedroneczkę - Marlenę 

Jurkowską i króla pingwina - Dawida Groborza. U Guziczków (grupa 
6-latków) królowała lamparcica - Emilia Kałus i drugi pingwin - Kacper 

Muszala. Było mnóstwo zabawy i uciechy. Strzelały serpentyny, leciało 
konfetti, od wysokiej temperatury pękały balony. Na dzieciaki czekały 
ciekawe nagrody i niespodzianki. Stoły uginały się pod cięŜarem 
smakołyków i łakoci. Wszyscy uczestnicy wielkiej gali zostali uwieńczeni 
na grupowych i indywidualnych fotografiach. Chciałoby się powiedzieć 
„chwilo trwaj…”, niestety bal w przedszkolu jest juŜ dla wszystkich 
uczestników, choć bardzo przyjemnym, jednak tylko wspomnieniem!  
                   Informacja: Małgorzata Kuźnik 
 

� Walentynki to szczególny dzień dla zakochanych, zauroczonych i 
przyjaźniących się przedszkolaków z terenu naszej gminy. 
W Przedszkolu w Nędzy 11 lutego br. odbył się Gminny Walentynkowy 
Konkurs pod hasłem: Walentynki, Walentynki dla Chłopczyka i 
Dziewczynki. 
Przedstawiciele z zaprzyjaźnionych przedszkoli naszej gminy losowali 
kolejność występów artystycznych. Dzieci w pierwszej części 
prezentowały przygotowane piosenki o miłosnej tematyce według 
wylosowanych numerków. Publiczność składająca się ze wszystkich 
przedszkolaków równieŜ bardzo emocjonalnie przeŜywała występy 
niejednokrotnie śpiewając razem z wykonawcami znane piosenki. Jury 
składające się z nauczycielek miało nie lada kłopot by wyłonić 
zwycięzców w tym muzycznym konkursie. Ostatecznie uznano wszystkie 
grupy za zwycięzców. Dyrektor Alicja Jordan wręczyła 
przedstawicielom wszystkich przedszkoli dyplomy i nagrody, a 
przedszkolakom podziękowała w imieniu wszystkich za piękne występy, 
zaś nauczycielkom za przygotowanie dzieci do konkursu. 

Po części oficjalnej zaproszono małych artystów do sali, gdzie 
czekały juŜ na nich pączki i inne słodkości. Tam przy suto zastawionych 
stolach mogli, wymieniając uprzejmości i zajadając pączki, uczcić 
podwójne święto: Tłusty Czwartek oraz Dzień Świętego Walentego.  

Jury w tym czasie miało jeszcze jeden dylemat, a mianowicie 
rozstrzygnąć konkurs plastyczny i wybrać trzy najpiękniejsze prace. Było 
to niezwykle trudne ze względu na ogromną róŜnorodność wykonanych 
przez dzieci i ich rodziców walentynek. Jurorzy po burzliwych obradach 
ogłosili zwycięzcą konkursu Justynę Kawecką z Przedszkola w Nędzy,  
Milenie Piechuli i Nadine Jezusek z ZSP w Zawadzie KsiąŜęcej 
przyznano II miejsce, natomiast  III – Milenie Gawron z ZSP w Górkach Śląskich.       Informacja: Małgorzata Kuźnik 

� Uczennica ZSG w Nędzy Hanna Czogalik okazała się najlepsza na XIX Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim 
Poezji Adama Mickiewicza i Józefa von Eichendorffa. Konkurs został zorganizowany 12 lutego br. przez 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Raciborskiej i Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu. Opiekunem 
zwycięŜczyni była Kornelia Czogalik. Laureatce serdecznie gratulujemy!      (j.p.) 

  



BUDśET GMINY ZA 2009 PODSUMOWANY  

Dochody  gminy za rok 2009 wykonano w wysokości 15.320.103,49 zł. na plan 15.191.073,52 zł co stanowi 100,85 % 
wykonania planu dochodów. W porównaniu do 2008 roku wykonanie dochodów wzrosło o kwotę 1.560.822,66 zł. W numerze 
4/2010 GS zostaną przedstawione wydatki gminy za 2009 rok. 

 
Źródła dochodów 

 
 

 
Plan na 2009r. 

 
Wykonanie 
za 2009r. 

 
Wykonanie 
za 2008r. 

 
Wykonanie 
za 2007r. 

 
Wykonanie 
za 2006r. 

 
1. Podatek dochodowy  od osób    
    fizycznych 

 
1.953.026,00 

 
2.066.183,00 

 
2.506.547,00 

 
2.160.213,00 

 
1.951.054,00 

 
2. Podatek dochodowy od osób    
    prawnych  

 
5.000,00 

 
5.386,01 

 
11.313,03 

 
3.738,46 

 
8.259,88 

 
3. Podatek rolny 

 
213.000,00 

 
202.211,89 

 
183.811,51 

 
126.387,50 

 
106.877,17 

 
4. Podatek od nieruchomości 

 
1.515.620,00 

 
1.605.043,76 

 
1.495.119,73 

 
1.364.651,60 

 
1.372.056,85 

 
5. Podatek leśny 

 
37.000,00 

 
39.329,48 

 
37.742,55 

 
34.192,21 

 
33.213,59 

 
6. Podatek od środków  
    transportowych 

 
28.500,00 

 
28.404,00 

 
25.726,00 

 
24.958,40 

 
25.234,20 

 
7. Podatek od działalności  
    gospodarczej osób  
    fizycznych, opłacany w formie  
    karty podatkowej 

 
3.100,00 

 
3.468,26 

 
283,80 

 
8.025,70 

 
11.250,96 

 
8. Podatek od spadków i darowizn 

 
45.000,00 

 
55.886,30 

 
55.029,30 

 
22.348,00 

 
9.160,46 

 
9. Opłata od posiadania psów 

 
8.000,00 

 
7.849,90 

 
8.224,00 

 
8.832,00 

 
9.359,50 

 
10. Wpływy z opłaty skarbowej 

 
19.000,00 

 
18.894,50 

 
21.820,80 

 
24.632,08 

 
16.889,55 

 
11. Podatek od czynności cywilno- 
      prawnych 

 
127.300,00 

 
129.532,00 

 
92.021,00 

 
106.476,00 

 
105.591,00 

 
12. Wpływy z opłaty targowej 

 
11.800,00 

 
12.525,00 

 
12.900,00 

 
11.320,00 

 
5.638,00 

 
13.  Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  

 
3.800,00 

 
3.847,00 

 
42.125,50 

 
95.705,86 

 
45.923,54 

14.  Wpływy z opłaty  
       administracyjnej za czynności    
       urzędowe 

X 
 

X X X 3.000,00 

 
15.  Dochody z najmu i dzierŜawy  
      w rozdziale „Gospodarka leśna” 

 
1.600,00 

 
1.588,08 

 
1.641,10 

 
1.123,78 

 
989,82 

 
16. Odsetki od nieterminowych  
      wpłat z tytułu podatków i opłat  
      - w dziale 756 

 
16.600,00 

 
18.661,54 

 
44.287,71 

 
21.705,13 

 
6.977,86 

 
17.  Odsetki od nieterminowych  
       wpłat z tytułu podatków i opłat  
       – pozostałe  

 
X 

 
X 

 
6.751,84 

 
1.717,51 

 
3.573,21 

 
18. Dochody z najmu i dzierŜawy  
      składników majątkowych: 

• dzierŜawa gruntów i obiektów 
mienia komunalnego 

• dzierŜawa autobusu 
• dzierŜawa pojemników do 

selektywnej zbiórki 

 
82.010,00 

 
69.000,00 

 
12.570,00 

440,00 
 

 
108.749,79 

 
91.833,39 

 
16.410,64 

505,76 

 
158.095,27 

 
146.631,92 

 
8.726,07 
2.737,28 

 
88.579,41 

 
72.728,34 

 
13.845,15 
2.005,92 

 
172.260,65 

 
161.720,35 

 
10.540,30 

X 

 
19.  Czynsz za najem lokali   
       mieszkalnych i uŜytkowych 

 
121.600,00 

 
121.917,83 

 
144.760,07 

 
127.043,32 

 
117.625,51 

 
20.  Wpływy z opłat za zarząd,  
       uŜytkowanie i uŜytkowanie   
       wieczyste nieruchomości 

 
2.900,00 

 
3.050,70 

 
1.891,98 

 
1.525,01 

 
3.161,78 

 
21.  Pozostałe odsetki (odsetki od   
       środków na  rachunkach   
      bank., od załoŜonych lokat i inne) 

 
156.219,26 

 
160.668,45 

 
132.026,02 

 
72.605,92 

 
27.998,62 



 
22.  Wpływy z opłat za wydawanie 
       zezwoleń na sprzedaŜ alkoholu 

 
100.442,32 

 
100.787,92 

 
92.432,39 

 
87.891,42 

 
88.274,19 

 
23.  Wpływy z róŜnych opłat,                      
      w tym: 

• wpływy rodziców z tytułu 
odpłatności za świadczenia w 
przedszkolach 

• wpływy rodziców z tytułu 
odpłatności za koszt 
administracyjno - rzeczowy w 
świetlicy szkolnej w Nędzy 

• wpływy z róŜnych opłat 

 
68.110,00 

 
68.000,00 

 
 
 

X 
 
 

110,00 

 
73.192,56 

 
73.076,56 

 
 
 

X 
 
 

116,00 

 
76.609,75 

 
69.758,00 

 
 
 

2.000,00 
 
 

4.851,75 

 
89.297,60 

 
69.119,80 

 
 
 

9.605,00 
 
 

10.572,80 

 
74.061,00 

 
66.176,00 

 
 
 

7.535,00 
 
 

350,00 
 
24.  Wpływy z róŜnych dochodów 

 
43.530,76 

 
43.328,85 

 
16.459,46 

 
4.879,14 

 
17.157,16 

 
25. Wpływy z opłaty produktowej  
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
2.565,63 

 
1.138,94 

 
26. Dywidendy i kwoty uzyskane  
      ze zbycia praw majątkowych 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
4.000,00 

 
27. Wpływy do budŜetu gminy  
      nadwyŜki środków obrotowych   
      zakładu budŜetowego 

 
X 

 
X 

 
X 

 
4.246,24 

 
X 

 
28. Dochody związane z realizacją   
      zadań z zakresu administracji   
      rządowej oraz innych zadań  
      zleconych ustawami – 5%  
      wpływów z tytułu opłat za  
      dowody osobiste i za  
      udostępnianie danych  

 
535,00 

 
561,05 

 
616,50 

 
2.401,50 

 
X 

 

 
29. Dochody związane z realizacją zadań 

z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych ustawami –
świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego / zaliczka 
alimentacyjna 

 
8.160,00 

 
10.050,81 

 
2.541,88 

 
4.266,27 

 
157,50 

 
30. Otrzymane spadki, zapisy i 

darowizny w postaci pienięŜnej 

 
7.575,02 

 
7.575,02 

 
4.949,60 

 
12.298,94 

 
X 

 
31. Grzywny, mandaty   i inne kary 

pienięŜne od osób fizycznych 

 
X 

 
X 

 
X 

 
400,00 

 
X 

 
32. Grzywny i inne kary pienięŜne    od 

osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych 

 
X 

 
X 

 
798,84 

 
36.032,22 

 
X 

 
33. Wpływy ze zwrotów dotacji 

wykorzystanych niezgodnie z 
przeznaczeniem lub pobranych w 
nadmiernej wysokości 

 
X 

 
X 

 
790,00 

 
X 

 
X 

 
34. Wpływy z innych lokalnych opłat 

pobieranych przez jednostki 
samorządu terytorialnego na 
podstawie odrębnych ustaw 

 
13.500,00 

 
13.275,67 

 
709,00 

 
X 

 
X 

35. Subwencja ogólna i jej uzupełnienie 7.582.465,00 7.582.465,00 X X X 

36. Dotacje 1.811.991,93 1.811.991,93 X X X 

O G Ó Ł E M 13.987.385,29 14.236.426,30 5.178.025,63 4.550.059,85 4.220.884,94 

Wyszczególnienie Plan za 2009 rok Wykonanie za 
2009 rok 

 
Dochody bieŜące 
 

 
14.091.943,44 

 
14.236.426,30 

Dochody majątkowe  
w tym: 

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

wieczystego w prawo własności 

1.099.130,08 
 

800.902,88 
298.227,20 

0,00 

1.083.677,19 
 

784.665,95 
299.011,24 

0,00 

 15.191.073,52 15.320.103,49 

Informacja: Skarbnik Gminy 



PASJA PONAD WSZYSTKO – JAN BARON 

NiŜej publikujemy dalszy ciąg fragmentów opracowania Jana 

Barona. Na zdjęciu obok OSP Zawada Ks.

poduszka – zygłowek  
pchła –wesz  
pleban – farosz  
posag – ałssztojer  
przystojny – gryfny, faniera  
pączek – krepel 
pieprz - korzenie 
przyprawa - gewirca 
połoŜna - hebama 
prasować – biglować  

pajda chleba – kraiczek 
panna - frelka 
pilnik– fajla 
pijak – oŜralec, zojfer 
paczka – paket 
podłoga – delowka 
pokrywka, przykrywka - dekel 
podeszwa - zola 
puszka - biksa 
potrącać – dugać 

pocałować –dać gęby, dać kusku 
płaszcz – mantel 
posiłek – malcajt 
przepuklina - bruch

  
Sikanie w lany pendziałek w latach 40-tych w Zawadzie Ks. Około 6-tej rano pachołki (chłopcy w wieku ok. 

15 lat) po kryjomu zbliŜali się do chałupy, w której dziochy jeszcze spały. Ich matka juŜ była na nogach i futrowała 
bydło, warzyła śniadanie. Rada była, Ŝe dziochy mają wzięcie, więc otwierała dwierza pokazując pachołkom kaj 
one śpią. Wiaderka z wodą poszły w ruch. Wielki pisk rozchodził się po chałupie. Nocno koszula cało mokro, a 
stojące „kaczątka” pisk zamieniały w śmiech. Niekiere matki pozwalały sikać yno przy studni. Pachołki musiały 
dziochy wysmyczyć z łóŜka pod studnia. Tam juŜ było pora wiaderek z wodą naszykowanych do sikania. Dwóch 
dzierŜało dziewoję, a pozostali loli kaj się dało – i pod nocno koszula. A Ŝe spało się bez szlipfrów, to uciechy było 
co nie miara. 

Na dziochy polowało się teŜ po wyjściu z kościoła. Po skończonej mszy środek kościoła, kaj stoli pachołki 
najpryndzyj się opróŜnił. Czekali oni juŜ na dworze na dziochy. Polowali na bocznych uliczkach. Przyrządy 
(wiaderka metalowe, wypoŜyczone podręczne gaśnice, ręcznie napędzana pompa do gnojówki pompująca wodę z 
troków lub z wanien cynkowych) ustawiano za sztachetowymi płotami, co ułatwiało chłopcom ukrycie się. Ulica 
wrzała od pisku oblewanych i uciekających dzioch. 

ZamoŜniejsi kawalerowie upatrzone dziochy (a moŜe juŜ libsty) sikali wodą kolońską ze specjalnych 
kupionych sikawek (małego płaskiego chromowanego pojemniczka). Za to dostowali sikający kupioną kruszonka 
ze specjalnej masy. 

Obowiązkiem dzieci było sikanie u krewnych. Nagrodą były dropsy i kroszonki. 
Dziś sikanie dalej jest pielęgnowane, ale w formie trochę innej. Są róŜnego rodzaju gotowe sikawki. Dzieci 

chodzą od domu do domu i za „ostroŜne sikanie” otrzymują smakołyki. Zdarza się, Ŝe goni się dziewczyny i leje je 
wodą z wiaderek. Jednak w większości dzieci wozi się autami do rodziny i znajomych. Brakuje dziś tej dawnej 
atmosfery – wszyscy są w akcji. 

               Jan Baron
    

SIATKÓWKA W GMINIE 

Następne starcie druŜyny Batereksu nastąpi 16 kwietnia o godzinie 1830 w hali GOSiR-u w Nędzy. 
Przeciwnikiem będzie KS 94 Rachowice.  

Szczegółowy terminarz rozgrywek moŜna znaleźć na stronie internetowej www.liga.miastorybnik.pl. 
PoniŜej podajemy wyniki ostatnio rozegranych spotkań: 

� 20 kolejka: GAF Gliwice - Baterex Nędza 3 - 0 
� 21 kolejka: Śląskie Centrum Rybnik - Baterex Nędza 2 – 3 
� 22 kolejka: Baterex Nędza – Olimpia Kamień  3 - 1 
 

GS przedstawia sylwetkę kolejnego zawodnika druŜyny Batereksu: Adrian jest w druŜynie od początku. Dysponuje 
mocną zagrywką i znakomitym blokiem. Jest człowiekiem, na którego zawsze moŜna liczyć. 

 
Imię: Adrian 
Nazwisko: BroŜa 
Wzrost: 192 cm 
Wiek: 19 lat 
pozycja: przyjmujący 
zainteresowania: gotowanie, muzyka 
zawód: technik Ŝywienia 
jeśli nie siatkówka to ... robiłby wsady do kosza, czyli grał w koszykówkę  
         Informacja: JL  



KARTY Z HISTORII… ZAPOMNIANI LUDZIE TEJ ZIEMI. FRANCISZEK GODULA  
(10.10.1888 – 30.12.1950)

Franciszek Godula urodził się w Babicach. Fakt 
narodzin i chrztu notują księgi parafii św. Jadwigi w 
Markowicach, w których znajdujemy informacje, Ŝe 
był synem Jana z zawodu kołodzieja i Marianny zd. 
Nowak, a chrzciny odbyły się 14 października 1888 r. 
Rodzicami chrzestnymi byli: Emanuel Newe, 
chałupnik z Radoszów i Marianna Depta, panna z 
Babic. Franciszek Godula po ukończeniu szkoły 
powszechnej w Babicach (której początki sięgają 
roku 1832), rozpoczął kształcenie w zawodzie 
drukarza w Raciborzu w drukarni „Oberschlesische 
Volkszeitung”, skąd został wydalony za 
korespondencje do „Nowin Raciborskich”, pisma 
ukazującego się w języku polskim. W tym 
czasopiśmie pracował jako ekspedient a później 
księgowy. W 1905 r. przeniesiony do Bytomia, gdzie 
pracował w redakcji „Katolika”, redagowanego przez 
Karola Miarkę. W latach 1906-1908 praktykował w 
„Gazecie Opolskiej”, a w międzyczasie nawiązał 
kontakt z pismem „Polak” Wojciecha Korfantego. 
TakŜe pisał w poznańskiej „Pracy”. W 1908 r. 
powrócił do „Katolika”. Brał udział w akcjach 
politycznych, a po I wojnie światowej uczestniczył w 
agitacji plebiscytowej w okresie powstań śląskich. Do 
1925 r. pozostał w Bytomiu, gdzie był sekretarzem 
Polskiej Katolickiej Partii Ludowej. W tym roku 
przeniósł się do Katowic, gdzie do 1939 r. był 
redaktorem „Katolika”. Poza pracą dziennikarską 
zajmował się działalnością społeczną. Działał w 
ramach pierwszych związków młodzieŜowych na 
Górnym Śląsku. Został w tym czasie wiceprezesem 
Zarządu Głównego Towarzystwa MłodzieŜy 
Kupieckiej. Szczególnie owocną działalność rozwinął 
w Towarzystwie Oświatowym św. Jacka. Pracował 
takŜe w Związku Towarzystw Śpiewaczych. 
AngaŜował się w zjednoczonym wydawnictwie gazet 
ukazujących się na Górnym Śląsku. NaleŜy 
nadmienić, Ŝe na łamach czasopisma „Ziemia Śląska” 
w 1929 r. wspomniał postać księdza Szymona 
Perzycha (1804-1866), kapelana w Krawarzu i 
Hulczynie, dyrektora seminarium nauczycielskiego w 
latach 1831-1832 w Głogówku, który dbał o 

wykształcenie w języku ojczystym uczniów Morawian, 
potem był proboszczem w Tworkowie. W 1939 r. 
Franciszek Godula objął stanowisko społecznego 
referenta w dyrekcji Rudzkiego Gwarectwa 
Węglowego. Okres okupacji spędził na Śląsku. W 
1945 r. przeniósł się do Raciborza, gdzie pracował w 
zarządzie miejskim. W tym okresie współpracował 
takŜe z „Gościem Niedzielnym”. Związek 
Dziennikarzy w Katowicach mianował Franciszka 
Godulę seniorem dziennikarstwa Górnego Śląska. 
Jednak największe uznanie działacz ten uzyskał 
swymi pracami historycznymi. JuŜ od najmłodszych 
lat interesował się dziejami Śląska, szczególnie 
badaniami rodzinnych stron. Wyniki swych dociekań 
zamieszczał najpierw na łamach czasopism, z 
którymi współpracował, a z czasem zdołał wydać 
publikacje ksiąŜkowe: Historia Raciborza i okolicy, 
wydana w Raciborzu w 1912 r., Historia Opola i 
okolicy (wyd. w 1912), wcześniej jeszcze ukazała się 
Historia handlu i przemysłu Górnego Śląska (1911). 
Za te prace później  w 1937 r. Franciszek Godula 
otrzymał Srebrny Wawrzyn  Polskiej Akademii 
Literatury. W świetle współczesnych opinii historyków 
prace Franciszka Goduli były wzorowane na 
wcześniejszych opracowaniach, m.in. Feliksa Triesta 
(Opis Górnego Śląska z 1865 r. w języku 
niemieckim) oraz innych dokumentów niemieckich, 
takich jak Kodeks dyplomatyczny Śląska. JednakŜe 
waŜne jest to, Ŝe prace Goduli ukazały się w języku 
polskim i trafiały do polskiego czytelnika w okresie 
zaborów. 
   Jak słusznie zauwaŜyli babiczanie na stronie 
internetowej „Parafianina”, Ŝe niewiele wiemy, prawie 
nic, o Franciszku Goduli z jego lat młodości, z pobytu 
w Babicach (nie znamy nawet jego dokładnego 
miejsca urodzin). Jak dotąd nikt nie był w stanie 
udzielić Ŝadnej informacji na temat tak wybitnej 
postaci. A przecieŜ na Ostrogu w Raciborzu jest ulica 
jego imienia… 
 

                                                                                                 
Opracowanie: Krystian Okręt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliografia 
� Aleksander ŚnieŜko, Franciszek Godula, [w:] Polski Słownik Biograficzny, Wrocław 1959, t. VIII, s. 192, 
� Wincenty Ogrodziński, Dzieje piśmiennictwa śląskiego, Katowice 1965, ss. 332-333, 376, 
� http://www.sw-anna.babice.gliwice.opoka.org.pl/parafianin/franciszekgodula [autorstwo: Marek Czogalik]. 



WYKAZ TELEFONÓW I NUMERÓW WEWNĘTRZNYCH W URZĘDZIE GMINY W NĘDZY 

Na prośbę mieszkańców GS przedstawia niŜej wykaz numerów telefonów i numerów wewnętrznych do Urzędu Gminy w 
Nędzy.  FAX: 32 410 20 04, Telefon:  32 410 23 99, 32 410 20 18, 32 410 20 93. 

 
 
 

 
                               

 
 
 
 
 

OGŁOSZENIE  DLA KLIENTÓW FIRMY REMONDIS 
Wywóz odpadów szklanych i papierowych odbywać się 
będzie raz na dwa miesiące – zgodnie z podanym niŜej  
harmonogramem. Wywóz odpadów plastikowych odbywać 
się będzie na dotychczasowych zasadach – raz na miesiąc. 

 
STANOWISKO 

 

 
Nr wewnętrzny 

Sekretariat     26 

 Gospodarka Mieszkaniowa, Rekreacja                                                  20 

Sekretarz Gminy                                                           24 

Urząd Stanu Cywilnego                                                                                        29 

Informatyk                                                                               34 

Sprawy alimentacyjne 42 

Gminne Centrum Reagowania Kryzysowego                                                                     37 

Mienie Gminy, Kanalizacja 38 

Oświata, Kultura i Sport                  41 

Budownictwo, Planowanie przestrzenne, Drogi                                      30 

Ochrona Środowiska, Procedury Pozyskiwania Środków 
Publicznych           

25 

Zamówienia Publiczne                                                       28 

Gospodarka  Gruntami  i Nieruchomościami                                                 36 

Ewidencja ludności i dowodów osobistych, Działalność 
gospodarcza                                         

32 

Skarbnik   Gminy                                                           31 

Księgowość – dochody  
Księgowość  - wydatki                                                             

45 
27 

Podatki                                                     33 

Kasa                                                                                             35 

Kierownik GOPS                               44 

GOPS -  Księgowość 40 

GOPS - Pracownicy socjalni                                               46 

Agencja   PKO                                                                  22 

Pracownicy gospodarczy                                                                                                                          39 

miesiąc Remondis Gliwice Sp. z o. o. 
Styczeń 18 

Luty - 
Marzec 15 

Kwiecień - 
Maj 10 

Czerwiec - 
Lipiec 5 

Sierpień 30 
Wrzesień - 

Październik 25 
Listopad - 
Grudzień 20 

 
BIURO RADY POWIATOWEJ ŚLĄSKIEJ IZBY 
ROLNICZEJ w Raciborzu organizuje wyjazd 
autokarowy na Targi Rolniczo – Leśne 

AGROSILESIA. 

Wyjazd 
organizowany jest dla mieszkańców obszarów 
wiejskich zamieszkałych na terenie powiatu 
raciborskiego. Wyjazd odbędzie się  w dniu                   

24 kwietnia 2010r.    
 Zapisy prowadzi biuro ŚIR w Raciborzu: ul. 
Ludwika 4, 47 – 400 Racibórz, tel: 032 415 39 25, 

e-mail: sirraciborz2@wp.pl     
 oraz Urząd Gminy Nędza. 



WSPOMNIENIA Z FERII UCZNIÓW Z ZAWADY KSIĄśĘCEJ 

Niedawno zakończyły się ferie zimowe. ZSP w Zawadzie 
KsiąŜęca zapewnił swoim podopiecznym duŜo atrakcji. KaŜdy z 
uczestników mógł wybrać dla siebie coś miłego i coś, co go 
interesuje.  

Pierwszy dzień ferii przeznaczony był dla najmłodszych. 
Dzieci z klas I- III oglądając bajeczki mogły przenieść się w 
zaczarowany świat. Drugi dzień przeznaczony był na karnawałowe 
szaleństwa – zorganizowany został bal przebierańców, z którego 
chętnie skorzystali uczniowie klas IV-VI. Zabawa była 
urozmaicona licznymi konkursami, które prowadził didŜej. Radości 
było naprawdę duŜo.  

Wielką atrakcją był wyjazd do parku wodnego w 
Gorzycach. Wysiłek towarzyszący wodnym kąpielom, pomógł w 
pozbyciu się zimowego lenistwa.  

Natomiast w ostatni dzień wolny od zajęć uczniowie brali udział w rozgrywkach szachowych, zajęciach 
komputerowych, a takŜe mogli zmierzyć się ze swoimi kolegami w wielu innych grach. Największe napięcie 
towarzyszyło znanej i bardzo lubianej grze szachowej. Szachy to szlachetna i ciekawa gra. Krąg jej miłośników na 
całym świecie wciąŜ się poszerza. W szkole w Zawadzie KsiąŜęcej wielu uczniów w skupieniu pochylało się nad 
szachownicą. Te osoby, które nie brały udziału w zawodach szachowych, miały moŜliwość poznania podstaw gry. 
Niepokonany okazał się uczeń klasy VI – Wojtek Bluszcz, który zajął I miejsce. O drugie na podium rywalizowali 
bracia Adam i Andrzej Mika. Wygrał Adam, a jego młodszy brat Andrzej zdobył III miejsce. Zwycięzcy otrzymali 
medale. Sylwetki laureatów konkursu szachowego przedstawiamy na zdjęciu wyŜej. Uczniowie miło i ciekawie 
spędzili wolny czas.         Informacja: nauczyciele ZSP Zawada Ks. 

 
TYLKO DLA KOBIET 

JuŜ nawet w staroŜytnym Rzymie istniał Dzień Kobiet, który 
obchodziły gospodynie. Tego dnia gosposie i męŜatki otrzymywały od 
swoich męŜów prezenty, były obdarzane miłością i uwagą. 

Stąd tradycją staje się to, iŜ świetlica, straŜ poŜarna, rada sołecka 
oraz sołtys Szymocic organizują kolejne spotkanie z okazji Dnia Kobiet. 10 
marca br. w imprezie tej wzięło udział ponad 70 kobiet. MęŜczyźni zadbali 
o obsługę, zaserwowali i coś na słodko i pikantnego. W czasie kiedy 

panowie krzątali się po kuchni, panie były zabawiane częścią 
artystyczną przygotowaną przez dzieci uczęszczające do 
świetlicy w Szymocicach, uczestników grupy Gustliki oraz 
gościnnie występujący zespół wokalno-instrumentalny z Lysek. 
W programie artystycznym, m.in. zaprezentowano róŜne 
wcielenia kobiety. Była scenka rodzajowa z burgemeistrem na 
czele a takŜe wiele miłych dla ucha pieśni. 

W imieniu uczestniczek wtorkowej imprezy GS składa 
serdeczne podziękowania dla wszystkich panów zaangaŜowanych 
w przygotowanie tego święta. Ukłony ślemy takŜe w stronę 
Barbary Gromotki prowadzącej zespół Gustliki oraz Michaliny 

Buczek prowadzącej świetlicę w Szymocicach.          (j.p.) 

 
 GAZETA SAMORZĄDOWA 

WYDAWCA:  
URZĄD  GMINY  W  NĘDZY  
 ul. Jana III Sobieskiego 5,  
47-440 Nędza 
tel./fax 032 410 23 99 
 www.nedza.pl 
GODZINY URZĘDOWANIA:  
poniedziałek: od 730 do 1700 
wtorek, środa, czwartek: od 730 do 1530 
piątek: od 730 do 1400 

REDAKTOR NACZELNY: 
Justyna Ploch 
redakcja@nedza.pl 
WSPÓŁPRACA: 
 K. Okręt 
NAKŁAD: 1.200 egzemplarzy 


