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OD POLKI PO RÓśOWĄ PANTERĘ Z OWACJAMI NA STOJĄCO 
 
 Debiut Gali Noworocznej zorganizowanej 30 
stycznia okazał się bardzo udany.  Na zaproszenie 
Wójta Gminy wystąpiła MłodzieŜowa Orkiestra Dęta 
Leśnica. Pomimo, iŜ gala została zorganizowana po raz 
pierwszy, juŜ zapowiada się jej kontynuacja: „Mamy 
nadzieję, Ŝe tego typu występy, wejdą na stałe do 
naszych spotkań karnawałowych” - poinformowała wójt 
Anna Iskała.  
 Sala gimnastyczna Zespołu Szkolno – 
Gimnazjalnego w Nędzy pozwoliła przeŜyć prawdziwą 
muzyczną ucztę dla zmysłów. Znalazło się coś dla 

koneserów najwybitniejszych utworów klasycznych, jak i zwolenników muzyki 
filmowej. Orkiestra wykonała utwory Georgesa Bizeta, Franza von Suppégo, Josepha i Eduarda Straussów, 
Georgea Gershwina, muzykę z filmu RóŜowa Pantera, marsz humorystyczny Don Kichot oraz kompozycję Ennio 
Moricone do westernów.   
 MłodzieŜowa Orkiestra Dęta Leśnica związana jest z wieloletnią tradycją istnienia orkiestr dętych w 
województwie opolskim. Liczy ponad 50 muzyków pod dyrekcją Klaudiusza Lisonia, nauczyciela Publicznej 
Szkoły Muzycznej I Stopnia w Leśnicy, której to wizytówką jest orkiestra.  
 O tym, Ŝe kontakt z muzyką klasyczną powaŜną jest nieskończenie przyjemny przekonali się uczestnicy 
koncertu, którzy nie ukrywali swojego zadowolenia: „Bardzo 
mi się podobało, nawet nie spodziewałam się, Ŝe będzie tak 
wesoło” - wspomina pani Krystyna, „niech Ŝałują ci, których 
nie było” dodaje pani Jadwiga. 
 Magiczny okazał się występ Olgi Tumiłowicz – 
Pilinko. Solistka wykonała utwór z musicalu My Fair Lady 
Frederick Loewe - Przetańczyć całą noc; Hiszpankę i 
Dziewczyny z Barcelony.  
 Swój popisowy numer na monocyklu ( rowerze 
jednokołowym bez kierownicy) zaprezentował jeden z 
członków orkiestry Patryk Mrosek. Publiczność 
zgromadzona na sali nie kryła swojego zachwytu 
nagradzając artystę gromkimi brawami.  

Podsumowanie występu obrazuje najlepiej reakcja 
publiczności, owacje na stojąco i trzy bisy.   (a.b.) 

 

 

 

 

Nr 2 
 

luty 
2011 

 
Na podstawie Uchwały Nr XXX/240/08 Rady Gminy Nędza z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie: ustalenia opłat 

przekraczających podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę 
Nędza, uchwalono miesięczną opłatę za zajęcia dodatkowe (wymiar przekraczający 5-ciogodzinny dzienny wymiar pobytu 
dziecka) – prowadzone przez przedszkole – wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego.   
Zajęcia dodatkowe kształtują się w przedszkolach następująco: 

� Zespół Szkolno –Przedszkolny w Zawadzie KsiąŜęcej ( w tym Przedszkole w Ciechowicach i w Łęgu, działające przy ZSP 
w Zawadzie KsiąŜęcej): zajęcia specjalistyczne (logopedyczne) – 10, 00 zł; zajęcia artystyczne (plastyka) – 12,00 zł. 

� Zespół Szkolno – Przedszkolny w Babicach: zajęcia specjalistyczne (logopedyczne) – 10,00 zł; zajęcia artystyczne 
(plastyka) – 12,00 zł.  

� Zespół Szkolno  Przedszkolny w Górkach Śląskich: zajęcia specjalistyczne (logopedyczne) – 10,00 zł; zajęcia 
umuzykalniące (rytmika ) 12,00 zł. 

� Przedszkole w Nędzy: zajęcia specjalistyczne (logopedyczne) – 10, 00 zł; zajęcia umuzykalniące (rytmika ) 12,00 zł. 
                

Wójt Gminy Nędza 
 



SESJA W PIGUŁCE 

Na sesji Rady Gminy Nędza zwołanej w dniu 31 stycznia 2011 r. Przewodniczący Rady Gminy Nędza oraz 
Wójt Gminy Nędza złoŜyli informację o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym. Wójt Gminy powiedziała 
m.in. o agencji PKO, która została przeniesiona z budynku gminy do Kuźni Raciborskiej oraz o bankomacie, o który 
trwają starania. Wójt zdała takŜe sprawozdanie o upadłości Silvestu i dalszym losie lokatorów tego budynku 
mieszkalnego. 
 Radni nie podjęli uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na oddanie w trwały zarząd Gminnemu Ośrodkowi 
Pomocy Społecznej w Nędzy lokalu stanowiącego własność Gminy Nędza. Sesja ta przyniosła jednak uchwałę 
określającą górne stawki opłat za usługi w zakresie odpadów i nieczystości ciekłych. Ponadto uchwałą radnych 
Gmina Nędza wystąpiła ze Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Podjęto teŜ uchwały w sprawie programu ochrony 
środowiska, gospodarki odpadami i usuwania azbestu. Na sesję w dniu 31 stycznia br. przybyło 14 radnych – 
nieobecny Krystian Placzek. 

Na sesji Rady Gminy Nędza zwołanej w dniu 14 lutego 2011 r. Przewodniczący Rady Gminy Nędza oraz 
Wójt Gminy Nędza złoŜyli informację o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym. Następnie radni 
przystąpili do podjęcia uchwał w sprawie powołania stałych komisji rady. Składy komisji publikujemy niŜej. 
Porządek obrad sesji przewidywał takŜe wolne wnioski i informacje w postaci: sprawozdania z wysokości średnich 
wynagrodzeń nauczycieli, sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 
raport z wykonania programu przeciwdziałania narkomanii za rok 2010. 
Na sesję zwołaną 14 lutego br. przybyli wszyscy radni. 

Wszystkie protokoły z sesji Rady Gminy Nędza moŜna znaleźć na stronie internetowej 
http://bip.nedza.pl/rada/sprawodania.                          (j.b.) 

K O M I S J A S K Ł A D     K O M I S J I 
 
Finansów i Rozwoju Gospodarczego 
 

 
przewodniczący: Alicja Kowol 
członkowie: Renata Bienia, Marian Gzuk, Roman Marcol, Gizela 
Marondel, Gerard Przybyła, Julian Skwierczyński 

 
Oświaty, Kultury i Sportu 
 

 
przewodniczący: Henryk Postawka 
członkowie: Rafał Lincner, Gizela Marondel, Krystian Okręt, 
Grzegorz Swoboda 

 
Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa 
 

 
przewodniczący: Karol Kalemba 
członkowie: Renata Bienia, Jan Francus, Jan Flut, Krystian Placzek, 
Henryk Postawka, Julian Skwierczyński 

 
Rewizyjna (komisja powołana 08 grudnia 
2010 r. - przyp. red.) 

 
przewodniczący: Jan Francus,  
członkowie: Karol Kalemba, Marian Gzuk 

 

 
 

IX OGÓLNOPOLSKI KONKURS „BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE” 
 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zachęca wszystkich rolników do udziału w kolejnej edycji 
Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne – pod honorowym patronatem Prezydenta RP. 

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i Ŝycia w gospodarstwach rolnych. Warunkiem 
uczestnictwa jest zgłoszenie gospodarstwa rolnego w placówce terenowej KRUS w terminie do 15 marca br. 
Formularze zgłoszeniowe i szczegółowe informacje o warunkach udziału w konkursie są dostępne w Placówce 
Terenowej KRUS w Raciborzu, a takŜe na stronie internetowej KRUS www.krus.gov.pl. 

Komisje konkursowe w zgłoszonych gospodarstwach oceniać będą elementy wpływające bezpośrednio na 
bezpieczeństwo prac, a między innymi: 
- ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy, 
- stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym stan schodów i uŜywanych drabin, instalacji i urządzeń elektrycznych, 
- wyposaŜenie maszyn i urządzeń uŜywanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia, 
- stan techniczny pilarek tarczowych i łańcuchowych, 
-warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich, 
- stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej. 
 Przystąpienie do konkursu jest przede wszystkim szansą i okazją do polepszenia 
stanu bezpieczeństwa i higieny we własnym gospodarstwie rolnym! Jest takŜe wysiłkiem, jednak trud ten zawsze się opłaca, 
poniewaŜ sprawia, iŜ rolnikowi pracuje się łatwiej i bezpieczniej, a takŜe kształtuje nowy wizerunek. 
 Zgłaszając się do konkursu moŜna sprawdzić efekty swojej pracy, wprowadzonych 
innowacji czy ulepszeń na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy. Jeśli przy tej okazji zdobędzie się nagrodę, to stanowi ona 
dodatkową motywację i promocję nie tylko dla samego zwycięzcy, ale całej społeczności i regionu, z którego wywodzi się laureat. 
Rolnicy – zainwestujcie w bezpieczeństwo własne oraz waszych najbliŜszych i zgłaszajcie się do konkursu.         
    Kierownik PT KRUS w Raciborzu – ElŜbieta Zaborowska 



Z śYCIA GMINY 

Sala GOSIR-u przy ulicy Sportowej przeŜyła prawdziwe oblęŜenie tryskających dobrym 
humorem i werwą gości. Dnia 19 lutego miała tam miejsce zabawa karnawałowa zorganizowana przez 
przedstawicieli  Rady Rodziców  Zespołu  Szkolno – Gimnazjalnego  w Nędzy. KaŜdy z uczestników 
zabrał ze sobą spory zasób dobrego humoru i sił. W końcu jak się bawić to do białego rana. Do tańca 
przygrywał zespół „Dance”, a organizatorzy przygotowali sporo niespodzianek. Karnawałowy wystrój 
sali podziałał na uczestników zabawy jak prawdziwy zastrzyk energii. Nie było mowy spędzeniu całego 

wieczoru przy stoliku. Nikt teŜ nie narzekał na bolące nogi. Z zachowaniem tradycji i zwyczajów karnawałowych imprez nie obyło 
się bez kotylionów i  tortu. Uczestnicy nie kryli swojego zadowolenia z przebiegu zabawy: „Bawimy się znakomicie, nogi same 
tańcują” -komentuje Pani Ala. „AŜ nie chce się schodzić z parkietu”- dodaje Pani Maria. Dochód z zabawy przeznaczony zostanie 
na potrzeby szkoły.                        (a.b.) 
 

Dzieci ze świetlicy w Szymocicach juŜ od grudnia 
przygotowywały niespodziankę dla swoich babć i dziadków. Dlatego teŜ 
wspólnie z sołtysem, radą sołecką, straŜą poŜarną i świetlicą 
przygotowały dla nich zaproszenia na wspólne spotkanie przy kawie, 
które wzbogaciły programem artystycznym. Gościnnie wystąpił teŜ 
Krzysztof Gromotka i grupa teatralna „Modeliki” prowadzona przez 
Barbarę Gromotkę. Zaproszeni goście otrzymali własnoręcznie 
zrobione przez dzieci ze świetlicy prezenty. Opiekunka świetlicy - 
Sylwia Rybka, zadbała o kaŜdy szczegół spotkania, by wszyscy 
zaproszeni goście mogli poczuć, Ŝe to naprawdę ich święto.    (j.b.) Foto: Karol Kalemba jr. 

Radni sołectwa Górki Śląskie informują, Ŝe w kaŜdy pierwszy wtorek miesiąca w 
świetlicy ZSP w Górkach Śląskich w godzinach od 16 do 17 są pełnione stałe dyŜury 
radnych.                         Jan Francus 

 
W następnym numerze GS opublikuje wyniki wyborów na sołtysów i rad sołeckich 

w poszczególnych sołectwach Gminy Nędza. Czytelnicy poznają wszystkich kandydatów, 
którzy brali udział w wyborach na sołtysów, jak i sylwetki nowo wybranych reprezentantów 
sołectw. GS opublikuje takŜe przebieg wyborów do ochotniczych straŜy poŜarnych.      

 
5 lutego br. został 

rozegrany Noworoczny Turniej 
Tenisa Stołowego o Puchar Wójta 
Gminy Nędza.  

Głównym  celem imprezy jest 
popularyzacja sportu, aktywnej 
formy ruchu, spędzania czasu 
wolnego, jak równieŜ 
przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz 
poprawienie stosunków społecznych 
poprzez kontakt z rówieśnikami. 

W jedenastej edycji tego 
turnieju brało udział 71 zawodników. 
Nie zawiodła równieŜ reprezentacja z 
zaprzyjaźnionej miejscowości Velke 
Hostice z Czech. 
NiŜej prezentujemy wyniki turnieju. 

KATEGORIA MIEJSCE IMIĘ I NAZWISKO MIEJSCE ZAMIESZKANIA 

Szkoła Podstawowa  I Szymon Śmieszek   Nędza 

Szkoła Podstawowa  II Grzegorz Sobala Górki Śląskie 

Szkoła Podstawowa  III Maciek Giemza Nędza 

Gimnazjum  I Dawid Uouyem Velke Hostice 

Gimnazjum  II Artur Brzoska Zawada KsiąŜęca 

Gimnazjum  III Jan Midrla Velke Hostice 

Szkoła Ponadgimnazjalna  I Bartosz Gieroń Racibórz 

Szkoła Ponadgimnazjalna  II Cezary Puzio Kuźnia Raciborska 

Szkoła Ponadgimnazjalna  III Piotr Leksza Zawada KsiąŜęca 

Open Kobiety  I Gabriela Posmyk Pietrowice Wielkie 

Open Kobiety  II Barbara Rolbiecka Nędza 

Open Kobiety  III Karolina Chacho Racibórz 

Open MęŜczyźni  I Paweł Mysz Kuźnia Raciborska 

Open MęŜczyźni  II Witold Buczyński Racibórz 

Open MęŜczyźni  III Wiesław Bańczyk Rybnik 



ZNANI I NIEZNANI Z GMINY NĘDZA – OSKAR JANDA 

W staroŜytności uwaŜane za symbol Asztarty - bogini płodności i miłości.  
Współcześnie hodowane na całym świecie – gołębie pocztowe. Jednym z 
najbardziej utytułowanych hodowców naszej gminy jest właśnie Pan. Miłość do 
gołębi zaczęła się w momencie…? 
Pierwszy raz miałem okazję zobaczyć gołębie u innego hodowcy. Miałem wtedy 15 lat i taki 
był mój początek. Teraz mam 70 gołębi pocztowych- 20 do rozpłodu a 50 lotników. 
 
Lotników, czyli…? 
Gołębi przeznaczonych do lotów. 
 
Jak wygląda lotowanie? Istnieje podział ze względu na wiek, płeć? 
Lotowanie odbywa się w czterech kategoriach –A, B, C i M. W kategorii A wystawiane są 
gołębie najszybsze, na najkrótszą odległość. W kategorii B na średnią odległość, w 
kategorii C na długą odległość. Kategoria M to maratony od 700 do 1000 km. Najkrótsza 
odległość lotu to powyŜej 100 km. Gołębie dzielą się na kategorie młodych i starych. Młode 
to te wystawiane w tym samym roku w którym się wykluły. Stare – bez względu na wiek, 
niezaliczane do młodych. Nie ma podziału ze względu na płeć. Zwierzęta na lot dowoŜone 
są do sekcji a stamtąd specjalnymi samochodami dowoŜone na miejsce, z którego gołębie 
startują. W Polsce lotowanie odbywa się od końca kwietnia do 15 – 20 września. Pozostały okres to przygotowywanie do lotów 
(gołębi starych od końca kwietnia do połowy lipca, gołębi młodych od połowy lipca  do września)  i wystawy gołębi. Okres 
rozrodczy od połowy marca do okresu początku lotów. 
 
Wystawy gołębi odbywają się na jakichś specjalnych warunkach? 
Wystawy organizuje się w okresie zimowym (tzw. spoczynku, wegetacji) od początku grudnia do początku stycznia. Ptaki 
podlegają ocenie pojedynczo w dwóch kategoriach: standard (za piękność) i sport (za wyniki w lotach).  
 
W jaki sposób odbywa się start gołębi? 
 Ptaki startują ze specjalnych samochodów. Najpierw dowoŜone są na miejsce startu. Tam na sygnał wszystkie klapy z gołębiami 
zostają otwarte i w tym samym czasie wszystkie są wypuszczane. Pozostaje czekanie.  
 
A powrót? 
KaŜdy kto lotuje gołębie musi mieć swój zegar. Najłatwiejszym rozwiązaniem jest uŜywanie zegarów elektronicznych. KaŜdy 
gołąb pocztowy  posiada swoją obrączkę z indywidualnym numerem. Obrączkę zakłada się gołębiowi, gdy ma 7 do 10 dni. Na 
obrączce znajduje się numer kraju pochodzenia gołębia, oddział, numer oddziału i rocznik gołębia oraz jego numer. Do kaŜdego 
obrączkowanego gołębia dostaje się kartę toŜsamości gołębia. W momencie kiedy gołąb siada na klapie swojego gołębnika zegar 
elektroniczny automatycznie zapisuje czas. Do domu gołębie wracają pojedynczo. 
 
Maratony sięgające 1000 km, to bardzo duŜa odległość. Z pewnością trzeba specjalnego przygotowania gołębia do 
takiej trasy? 
Gołębie przygotowywane są przez cały rok do lotów. Kiedy kończy się jeden sezon, następny dzień to początek przygotowań do 
kolejnego sezonu.  Harmonogram lotów przygotowywany jest rok wcześniej. Same loty organizowane są przez oddział, okręg czy 
zarząd główny.  
 
Jakie są metody lotowania gołębi? 
Metoda gniazdowa, wdowieństwa i totalnego wdowieństwa. Gniazdowa polega na tym, Ŝe wysyłamy na lot gołębie wysiadujące 
jajka lub wychowujące młode. Samiczka znosi dwa jajka, a  wysiadywane są one przez obojga rodziców. Gołąb czuje się 
związany z gniazdem i odpowiedzialny za nie. Metoda wdowieństwa to wysłanie na lot samca a samiczka zostaje w gnieździe. 
Jest jeszcze metoda totalnego wdowieństwa, uwaŜana za najlepszą. Samiec i samiczka wysyłane są na lot. 
 
Pan jest zrzeszony w jakim okręgu, oddziale? To konieczność, by móc lotować gołębie? 
Jestem w sekcji Nędza , która naleŜy do oddziału Bierawa a oddział do okręgu Opole Południowe. 
 
Jak wygląda struktura takiej sekcji? 
W naszej sekcji jest prezes – Jerzy Szof, wiceprezes - kierownik lotów Roman Szurgacz, skarbnikiem jestem ja, kilku 
członków zarządu plus członkowie sekcji. Tak wygląda kaŜda komórka, im większa tym bardziej rozbudowana. Są jeszcze 
członkowie honorowi, których w naszej sekcji nie ma. Członkiem moŜe zostać kaŜdy chętny. Osoby niepełnoletnie muszą 
posiadać zgodę rodziców. Nasza sekcja liczy 35 członków.  
 
Ulubione gołębie? 
(śmiech)… to te najlepsze.  
 
Na jakie choroby zapadają gołębie? 
Paramyksowiroza, salmonelloza i ospa. 
 
Przepis na mistrza? 
Dbać o gołębie od 1 stycznia do 31 grudnia. 
 
Puchar Wójta Gminy za najlepsze wyniki w latach 2007 – 2010. W roku 2010 r. mistrz w 
kategorii starych gołębi i wicemistrz w młodych. W 2009 r. mistrz w kategorii starych 
gołębi i mistrz w młodych, najlepszy rocznik. W 2008 r. wicemistrz w kategorii starych 
gołębi i wicemistrz w młodych. W 2007 r. mistrz w kategorii starych gołębi. Jak zdobywać 
takie sukcesy? 
Przede wszystkim pasja. Trzeba dbać o gołębie przez cały rok. Odpowiedni pokarm, dieta, loty.  
 
Gdyby nie miłość do gołębi, pewnie zająłby się Pan… 
Zdecydowanie akwarystyką.                                     (a.b.) 



PASJA PONAD WSZYSTKO – JAN BARON 
NiŜej publikujemy ciąg dalszy fragmentów 

wspomnień Jana Barona. Zdjęcie obok wykonano w 1950 
r. na drodze Szczyrkowej. Powozi rolnik Karl Sowa, a obok 
zasiada J. Tomala. 

Kocury smykać. Dlaczego kocury? Bo kradło się w 
nocy, a w nocy kocury lubią się smykać. Dom rolnika 
(siedloka, bauera) najczęściej był zbudowany tak: pod 
jednym dachem była część mieszkalna i pomieszczenie dla 
bydła, a potem jeszcze małe pomnieszczenie gospodarcze i 
haziel (ustęp, plimsklo). Z sieni prowadziły schody na góra, 
w której nad częścią mieszkalną było obiele, uŜytkowe 
sprzęty i inne potrzebne graciarstwo, a dalej była tzw. 
świśla, gdzie gromadzono siano, plewy, ograbki. W 
pomieszczeniu na obiele przy oknach ustawiano skrzynie na 
pszenicę, reŜ, jęczmień, owies. Dlaczego pod oknem? Mole 
nie lubią światła. Mąka byłą gromadzona najczęściej w 
beczce zrobionej z pnia lipy. A jak smykano kocury? Syn 
gospodarza w ciągu dnia przygotował małe porcje zboŜa, 
które ukrył w sianie. Pachołki chodziły póŜno spać, więc 
smykanie kocurów odbywało się kiedy wszyscy juŜ spali. 
Pachołek zrzucił przez otwór z świśli zgromadzone zboŜe. 
Otwór w świśli był najczęściej nad masztalnią, więc poza 
miejscem spania domowników. Do wysmyczenia kocura 
było jeszcze potrzebnych dwóch pomocników. Jeden 
obserwował podwórko przed niespodziewanym gościem, a 
drugi obserwował okna i drzwi części mieszkalnej. Kiedy 
wszystko było pewne to pachołek przystawiał drabinkę do 
świśli lub wchodził do niej innym wejściem i zrzucał 

pilnującemu przygotowany towar. Po robocie kocury 
przenoszono do kryjówki lub do pasera, jeśli mieszkał w 
pobliŜu. A pachołek wracał do domu przez masztalnia, a z 
masztalni do sieni, skąd było wejście do izby. Po uzyskaniu 
pieniędzy od pasera (w Zawadzie Ks. skupował to niejaki 
Kwaśnica, handlyrz kozami, królikami i innymi czarami) 
następował ich podział. Przeznaczano je na cigarety, eintrit 
na zabawy (prawie kaŜdy tydzień grała muzyka, jak ni u 
Pendziałka w Zawadzie, to u Skrzydloka w Łęgu). Dzieci 
gospodorzy nie dostowały trinkgeldu, tak jak dzieci 
robotników po kaŜdym geltaku. Stąd pokusa u pachołków 
dojścia do małej kasy. Siedlok mioł pieniądze albo po 
Ŝniwach, albo jak sprzedoł jakiś konsek bydła, a wydatków 
było moc. W tych czasach, do 1950 roku, dzieci rolników, 
zwłaszcza tych małorolnych, Ŝyły biednie i ubogo – jednak 
nie nieszczęśliwie.  

Wspomnienia spisał Jan Baron 
   

 

SIATKÓWKA W GMINIE 

Zapraszamy na rozgrywki siatkówki. Mecze u gospodarzy – czyli VT Nędza -  to piątki o godz. 18.30. 
w hali sportowej LKS Nędza przy ulicy Sportowej w Nędzy. Szczegółowy terminarz rozgrywek moŜna znaleźć 
na stronie internetowej www.liga.miastorybnik.pl. 
Rozegrane spotkania: 

� 01 lutego   Jedynka Jankwice II  3:0  VT Nędza 
� 11 lutego:        VT Nędza   3:1  Jarbud Rybnik Piaski 
� 18 lutego  Kredyty Chwilówki Rybnik  1:3  VT Nędza   

Informacja: JL 
 

GMINNE IMPRESJE KULINARNE 

Zapiekanka Tortelini 
Składniki: 2 paczki makaronu tortelini, 1 paczka mroŜonych brokuł, 0,5 kg pieczarek, 0,5 kg piersi z kurczaka, 1 czerwona 
papryka, 30 dag Ŝółtego startego sera, 3 sosy serowo - brokułowe 
 
Przygotowanie: Brokuły i makaron ugotować. Pieczarki i pokrojone piersi z kurczaka usmaŜyć na maśle z cebulką. Składniki 
układać warstwami w naczyniu Ŝaroodpornym. Zalać sosem. Posypać startym serem. Zapiekać 30 min w piekarniku w temp.  
200 °C.           

Przepisem podzieliła się Alina Gawrych 

KRISTA I OMA 
Krista: Witejcie oma, jako se mocie? 
Oma: Jakos se trzimom Kristeczko. 
Krista: Jako se trzimosz, jak czytosz romany? 
Oma: Wiysz jako jo je rada Ŝes prziszła. 
Krista: Dyć jak jo wlazowała, to Ŝech widziała Mańka i Hilda. 
Oma: Te dwa miałczki, jedna mo cuker, drugo ćiśniynie i durch o dochtorach glyndzom. Ale pojeść to se umiom. 
Krista: Kupiyłach konsek kołocza i bomboniera. 
Oma: A to skuli czego? 
Krista: Jako skuli czego, dyć dzisiej mosz świynto „Oma-tag”! 
Oma: Richtik, blank zapomniałach, dyć ty dycko pamiyntosz. 
Krista: Omeczko dyć ci mom za co dziynkować, siodałach ci na klinie a tyś mi durch bojała. 
Oma: No ja, opa zatykoł uszy. Ale to jo jeszcze była wyzgerno a ni tako jak terozki zapomliwo. 
Krista: Omeczko, dyć ty dali skoczesz jak osiymnostka. 
Oma: Ja ty se śmiyj, idź do izby i przyniyś to co za szrankym stoji. 

Eleonora Czekała 



Z śYCIA GMINNYCH SZKÓŁ 

        3 stycznia 2011r. w ZSG w Nędzy rozpoczęły się zajęcia III etapu 
projektu „Pierwsze Uczniowskie Doświadczenia Drogą Do Wiedzy 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego”. Jego głównym celem jest wdroŜenie elastycznego modelu 
edukacji dostosowanego do indywidualnych potrzeb i moŜliwości uczniów z 
wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia. W projekcie tym 
bierze udział 17 uczniów klasy I b pod kierunkiem Barbary Rerich. Praca z 
dziećmi odbywa się zarówno podczas zajęć lekcyjnych jak teŜ na zajęciach 
dodatkowych ( 50 godzin dodatkowych w ramach realizacji projektu) Nie byłoby to moŜliwe bez aprobaty rodziców uczniów klasy 
I b, którzy na specjalnym zebraniu zostali zaznajomieni z głównymi załoŜeniami projektu, przekazano równieŜ informację o 
współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską przedstawiono im takŜe metody i formy pracy na zajęciach dodatkowych 
("zajęcia bez tornistra"). Rodzice mieli okazję przyjrzeć się ośrodkom zainteresowań utworzonym w sali gdzie będą odbywać się 
lekcje wyposaŜonymi  w róŜnorodne środki dydaktyczne min. akcesoria sportowe, teatrzyk dziecięcy wraz z pacynkami, zestaw 
instrumentów muzycznych, zestawy gier planszowych i klocków, mikroskop z przyborami i wiele innych ciekawych pomocy, które 
na pewno uatrakcyjnią pracę z dziećmi. Wszyscy rodzice chętnie wyrazili zgodę na udział swoich pociech w zajęciach 
dodatkowych w ramach projektu. Szkoła ma moŜliwość realizować innowacje poprzez uczestnictwo w projekcie UE. Przygotowuje 
uczniów ciekawych świata, znających swoje mocne strony do podejmowania działań w dorosłym Ŝyciu. Wymierną korzyścią dla 
szkoły jest bezzwrotny zestaw środków dydaktycznych o wartości 8.000 zł.           ZSG Nędza, Basia Rerich 
 

W środę 09.02.2011r. w ZSG w Nędzy odbyła się zabawa karnawałowa – 
wielki bal przebierańców. A jak bal, to koniecznie kostiumy. Wśród dziewczynek 
przewaŜały stroje księŜniczek, czarodziejek, natomiast chłopcy przebrali się m.in. 
za policjantów, rycerzy lub piratów. MoŜna takŜe było zaobserwować ciekawe 
postacie ze współczesnych bajek czy filmów. Oprawę muzyczną tegorocznego 
balu przygotowała Sylwia Linek - wychowawczyni klasy IIIa. Dzieci miały okazję 
przejść przez wszystkie gatunki muzyki tanecznej. Tańczyliśmy macarenę, 
kaczuszki czy krasnoludka. Popisywały się teŜ swoimi umiejętnościami w tańcu 
dyskotekowym. W czasie przerw od tańca nie zabrakło teŜ poczęstunku w postaci 
soczków i słodyczy. Dzieci bawiły się świetnie, dopisywały im znakomite humory. 
Jednak, jak to w Ŝyciu bywa, wszystko co miłe, szybko się kończy… Trzeba było 
się rozstać. Wszyscy uczestnicy gromkimi brawami podziękowali sobie za wspólną 
trzygodzinną zabawę.            Wychowawcy klas I-III 

 
ZSP w Babicach przyłączyło się do akcji pomocy dla 

nieuleczalnie chorego na mukowiscyzdozę chłopca - Tymoteusza 
Bugli, zorganizowanej przez Ochotniczy Hufiec Pracy w Rybniku. Akcja 
polega na zbieraniu plastikowych nakrętek. Dzieci z babickiej szkoły 
zebrały takich nakrętek około 20.000! Nakrętki przekazane zostały 
firmom, które płacą za nie pieniądze. Nie są to duŜe sumy, bo umownie 
1 kilogram nakrętek jest wart niecałą złotówkę. Jednak w przypadku 
tony zebranych zakrętek jest to juŜ spora suma. Najbardziej w akcję 
zaangaŜowała się klasa IV zebrała ich bowiem aŜ 6.000. Dzieci z ZSP w 
Babicach nie spoczęły na laurach, tylko przystąpiły do dalszego 
gromadzenia cennych plastików, pomagają im w tym rodzice, 
nauczyciele, mieszkańcy wsi Babice, bowiem powtórka akcji juŜ za 3 
miesiące.                                     (j.b.) 

 
W drugim tygodniu ferii zimowych, przedszkolaki, dzieci 

szkolne i gimnazjaliści z Górek Śląskich mieli okazję brać udział w 
zajęciach i aktywnym wypoczynku zorganizowanym przez ZSP im. Jana 
Pawła II we współpracy z LKS Górki Śląskie i świetlicą wiejską. Dzieci 
przedszkolne i szkolne w pierwszym dniu zajęć brały udział w zajęciach 
z języka angielskiego na luzie, by mogły w sposób przystępny poznać 
podstawy języka Szekspira przy pomocy kredek i mazaków. 
Gimnazjaliści oraz licealiści mogli się zapoznać natomiast z 
wymaganiami egzaminu gimnazjalnego i maturalnergo z zakresu języka 
angielskiego. Gdy zapadł zmrok pod opieką nauczycieli i rodziców dzieci 
w róŜnym wieku bawiły się w rytm muzyki dydkotekowej, podczas 
której mogli wykazać się ukrytymi talentami: śpiewem oraz tańcem. 
Wreszcie w ostatnim dniu aktywnego wypoczynku uczestniczyły w zorganizowanym wyjeździe na lodowisko do Pszowa. Dla 
niektórych dzieci była to pierwsza przygoda z łyŜwami, lecz dla wielu jest to juŜ tradycja. Z tej formy aktywności sportowej 
skorzystało 25 dzieci i młodzieŜy z Górek Śl. Aktywnie wspierali swoją pomocą: Henryk Postawka, Arkadiusz Gronert, Ewa 
Postawka oraz licznie przybyli rodzice naszych pociech. Chcielibyśmy na łamach GS szczególnie podziękować Wójtowi Gminy, 
dyrektorowi ZSP Jolancie Kupczyk, pracownikom administracji oraz obsłudze za wyrozumiałość, dyrektorowi Gminnej Bibliotekli 
Publicznej za udostępnienie nagłośnienia. Dodatkowo świetlica wiejska w Górkach Śl. zorganizowała dla najmłodszych bal 
przebierańców, maraton filmowy, dzień na sportowo – wszystko pod okiem Michaliny Buczek.                       Henryk Postawka



 

NA GEBURSTAG 50 LOT                                        

Piyknie Wos wszyskich witom. 
We czyrwniu moja kamratka Truda 
Ecikowa miała łokrongły gyburstag. 
ToŜ padały my se, Ŝe trza bydzie ji 

cosik przirychtuwać, no i iść ji tam powinszuwać. Do 
gyszyńku Ŝech se dociepła – ni powiym ganc 
szykownie. Krom tygo narychtuwała Ŝech se takom 
godka. ToŜ poczytejcie se. Mono wom se tyŜ moge 
kedyś przidać. Prziszły my tu do cia, bo po cołkiwsi 
juŜ idzie, Ŝe chtoś mo gyburstag. Rzondzom, Ŝe to ni 
ma taki ajnfachowy, yno taki fest wywołany. 
Łopytuwały my se na wszystke strony i trefiyły my 
wele sklepu jednygo istnygo, kery padoł Ŝe tyn 
gyburstak mo Truda Ecikowo. Wiym, Ŝe teroz 
rozwaŜujesz chto to padoł. Jo ci powiam, to był Ecik, 
twoj chłop. Siadły my se ze kamratkami do kupy i 
tak my se trocha połosprowiały, Ŝe fufcik to juŜ je 
piykne lato. Trza by jaki gyszyńk narychtówać, jak 
juŜ pudziesz nasza kamratko na pynzyjo. Dzisiej to 
tyj pynzyje styknie na cwibak i malckafyj, a na 
niedziela na kakałszale. ToŜ cobyś mogła se trocha 
na Ŝymła i bonkawa uszporówać na tyj pynzyji, to my 
ci tu narychtówały fest fajny paket. Wiysz ani nie 
spominomy wiela nos to prziszło pijniyndzy, ale 
padały my se - do Trudy to se mogymy łod pysków 
trocha łodyjmnyć i ściepnyć na gyszynk. ToŜ łobejrzi 
co tu dlo cia je. Nojprzod to momy dlo cia fest ciepłe 
futerbachowe pantalony. Dzisiej take kosztujom siyła 
pijyndzy, ale dlo cia nie było nom ich Ŝol. Bez zima 
jak juŜ bydziesz wiekowo to łobleczesz se i rzić ci nie 
przeziombnie. Mom tyŜ dlo cia gybis po moji omie. 
Wisz łony go juŜ nie trza a dlo cia choby znojd. 
Zamiast koŜdy dziyń myjlka na śniodanie i wodzionka 
na łobiod, to bydziesz se mogła tyŜ co 
maszketniejszygo przegryść. Ty se tak nie dziwej na 
nas yno drap porachuj wiela uszporujesz. Padosz se 
Ŝe to trocha za mały gyszynk, toŜ doczkej, mom tu 
jeszcze po tanty Hildzie fest piynkno koszula 
flanelowo, choby nowo. Wczora Ŝech jom yno we 
dwóch miejscach połotałach i trocha pod parzami 
zeszyła. Wejrzi ejzi tam som wszystke knefle, bo 
kamratka miała tam prziszyć dwa, jedyn tak ungyfer 
wele cycków, a drugi na brzuchu. Chciałach ci tyŜ 
wrazić tam jeszcze zopaska i szykowno spodnica we 
kwiotka ale padałach se to by było trocha za moc na 
jedyn gyszyńk. No nie zaglondejcie tak. Trudka 
jeszcze dość gryfnie wyglondo, to do bezroku 
bysztimt dotwo i zaś trza bydzie ji coś szyńknyć! A 
tak, to ta zopaska i spodnica po uromie wraziłach to 
takie spodnie szuflody, dałach tam kule na mole coby 
mi tygo nie pogryzły. I tak juŜ musiałach to cołkie 
popołejdniu sztopfuwać. Ale po co jo wom to godom, 

przeca jak jo wom to pokorza to i tak mi nie 
uwierzicie. Wyglondo choby blank nowo prosto ze 
torgu. Moj synek juz se przez miesionc rychtuwoł 
coby ci tyŜ połosprowiać jaki fajny konsek, ale jo nie 
wiam ejzi juŜ ci se polepszyło ze twojymi uszami. Bo 
wiysz po starziku aparatura kero dowo se do uszów 
coby słyszeć dobrze, kańś sie zapodzioła. Myślałach 
Ŝe ci dom mój, ale przeca to zajś jo nic bych nie 
słyszałach. ToŜ toŜ synek bojoł nie bydzie, bo jak nie 
dosłyszysz to przeca po darymności nie bydzie se 
pyska drzył. Nie miarkujesz skond wiym coś je 
głucho toŜ ci powiym. Twoja cera mi rzondziła co 
musi pora razy padać ci cobyś dała ji pijondze na 
dyskoteka i na jakie szykowne lonty a ty nic nie 
słyszysz. No toŜ my spomiarkowały co Ŝeś je głucho i 
łosprowianie tu nie bydzie Ŝodnym gyszyńkiym. 
Zaglondosz na tyn puket kery my ci dały. Wiym Ŝe je 
trocha ajnfachaowy. Miałach łogromnie fajnisty. 
Zbiyrałach ze kamratkami na łonce pod lasym, przi 
banie, wele tartaku i kole roszarnie ale Gryjta ta 
bestyjo nie dała pozor na koza i wszyske kwiotka 
nom zerzarła. Na bezrok juŜ dom bardzi pozor i 
bydziesz mieć szykowniejszy puket. Jeszcze my ci 
jedyn fajny gyszyńk narychtówały, ale był dość srogi 
i stoł we studole. Na dyć jak wczora Ŝech poń szła 
coby go przirychtówać (no wiycie trocha łobmiyść i 
łobetrzyć szmatkom) to Ŝech zejrzała ze we tym 
waszkorbie kura siedzi i juŜ zaczła longnyć. Ni moga 
jy szterówać, bo by nic ze tych niewyklutych jajec 
jeszcze nie wylazło. Ale bysztimt na bezrok waszkorb 
na gyburstag dostaniesz. Nie spomnia juŜ tu ło 
wełniannych pończochach i futerbachowych portkach 
za kolana. Miałach to we szopce skryte, coby tyn mój 
nie widzioł, Ŝe telki gyszyńk ci rychtuja. Prziszła 
woda i mi to ze tyj szopki zebrała. Teraz Ŝech pierona 
widziała, Ŝe ta Zefla we tym łazi. No ale przeca do 
piernika niekandygo nie byda ji kozała tygo seblyc. 
Ale na fajer tyŜ do niy sie wybiyrom, bo przeca ta 
motyka gyszynk juŜ zebrała choć nie był dlo nie. 
Myśla, Ŝe se fest z tygo radujesz. Bydziesz se umiała 
dycki spomnieć jak my se to ci fest wielke i przidajne 
gyszynki przinysły na stare lata. To co Ŝeś 
uszporówała bez tyn gyszynk, to mogesz se pojechać 
na kurcyjo do jakiygo fajnygo kuru. My ci tam 
przijadymy na byzuch. Wtedy to jo ci dopiyro 
połosprowiom jaki jeszcze był cyrkus ze tymi mojiymi 
kamratkami i ze tym fest piyknym gyszyńkiym. Ale 
tera ni moga bo by mie jeszcze mogły zeprać a nie 
trza mie tygo. No toŜ miyjcie se ludkowie fest 
dobrze, jeszcze roz pozdrowiom Wos wszyskich. 

Wasza Łosprowioczka – Barbara Gromotka

 
      

                                                                      SPROSTOWANIE DO GS NR 1/2011 

Cena netto 1 m3 wody w 2011 roku dla odbiorców grupy 1 i 2 wynosi 30,70 zł, a nie 2,87 zł jak podała 
GS. Bardzo przepraszamy za zaistniałą pomyłkę.              (j.b.)                                                                                        
                 



ROZSTRZYGNIĘTE KONKURSY 

Dotowane z budŜetu Gminy mogą być tylko zadania realizowane na terenie Gminy Nędza i na rzecz jej mieszkańców. 
Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy z zachowaniem formy pisemnej 
według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru 
oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania 
( Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz.25 ). Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego podano dla kaŜdego 
konkursu z osobna. 

 

I. 11 lutego 2011 r. o godzinie 8 30 upłynął termin składania ofert konkursowych w Urzędzie Gminy na zadanie w 

zakresie: „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”. W tym samym dniu o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy w pokoju nr 
9 nastąpiło otwarcie ofert konkursowych. Komisja w składzie: Edyta Szajt, Waldemar Kalus, Agnieszka Grad i Jadwiga 
Przybyła rozpatrzyła przedstawione oferty. 

Do konkursu przystąpiło 4 oferentów: 
1. Ludowy Klub Sportowy 1908 Nędza, ul. Sportowa 10, Nędza, 
2. Ludowy Klub Sportowy Górki Śląskie, ul. Ofiar Oświęcimskich 2c, Górki Śląskie, 
3. Ludowy Klub Sportowy „Sparta” Babice, ul. Wiejska 68, Babice, 
4. Uczniowski Klub Sportowy „Zryw”, ul. Jana Pawła II 41a, Nędza. 

Na realizację zadania w zakresie „ Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”. Zabezpieczono budŜecie Gminy Nędza na 
2011 rok kwotę 78.300,00 zł.  
Dotacja została przyznana wszystkim oferentom w następujących kwotach: 

1. Ludowy Klub Sportowy 1908 Nędza – 26.000,00 zł 
2. Ludowy Klub Sportowy Górki Śląskie – 21.000,00 zł 
3. Ludowy Klub Sportowy Sparta Babice – 14.000,00 zł 
4. Uczniowski Klub Sportowy „Zryw” Nędza – 5.000,00 zł 

W związku z nieprzystąpieniem do konkursu ofert Ludowego Klubu Sportowego „Zgoda” Zawada KsiąŜęca, kwota 12.300 zł 
przekazana zostanie do budŜetu Gminy.   
Termin realizacji zadania publicznego ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2011r. 
Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wynosi nie więcej niŜ: 90% w związku z czym oferenci 
zobowiązują się do przekazania na realizację zadania środków finansowych własnych w wysokości 10% przyznanej dotacji. 
 

II. 11 lutego 2011 r. o godzinie 8 30 upłynął termin składania ofert konkursowych w Urzędzie Gminy na zadanie w 
zakresie: „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – organizacja festynu majowego 2011”. W tym samym dniu o godzinie 
1200 w Urzędzie Gminy w pokoju nr 9 nastąpiło otwarcie ofert konkursowych. Komisja w składzie: Edyta Szajt, Waldemar 
Kalus, Agnieszka Grad i Jadwiga Przybyła rozpatrzyła przedstawione oferty. 
Do konkursu przystąpił 1 oferent: 

1. Ludowy Klub Sportowy 1908 Nędza, ul. Sportowa 10, Nędza. 
Na realizację zadania w zakresie „ Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”. zabezpieczono budŜecie Gminy Nędza na 
2011 rok kwotę 30.000,00 zł.  
Dotacja została przyznana w/w oferentowi w kwocie 30.000 zł. 
Termin realizacji zadania publicznego ustala się od dnia 01.05.2011r. do dnia 03.05.2011r. 
Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wynosi nie więcej niŜ: 25% w związku z czym oferenci 
zobowiązują się do przekazania na realizację zadania środków finansowych własnych w wysokości 75% przyznanej dotacji. 
 

III. 11 lutego 2011 r. o godzinie 8 30 upłynął termin składania ofert konkursowych w Urzędzie Gminy na zadanie w 
zakresie: „Ochrona i promocja zdrowia”. W tym samym dniu o godzinie 900 w Urzędzie Gminy w pokoju nr 9 nastąpiło otwarcie 
ofert konkursowych. Komisja w składzie: Edyta Szajt, Waldemar Kalus, Agnieszka Grad i Gerard Przybyła rozpatrzyła 
przedstawione oferty. 
Do konkursu przystąpił 1 oferent: 

1. Caritas Diecezji Gliwickiej, ul. Ziemowita 2, Gliwice. 
Na realizację zadania w zakresie: „Ochrona i promocja zdrowia” zabezpieczono w budŜecie Gminy Nędza na 2011 rok kwotę zł 84 
900,00 zł. 
Dotacja została przyznana w/w oferentowi w kwocie 84 900,00 zł. 
Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wynosi nie więcej niŜ: 90% w związku z czym oferenci 
zobowiązują się do przekazania na realizację zadania środków finansowych własnych w wysokości 10% przyznanej dotacji. 
 

IV.  18 lutego 2011 r. o godzinie 8 30 upłynął termin składania ofert konkursowych w Urzędzie Gminy na zadanie w 
zakresie: „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”. W tym samym dniu o godzinie 900 w Urzędzie Gminy 
w pokoju nr 9 nastąpiło otwarcie ofert konkursowych. Komisja w składzie: Edyta Szajt, Waldemar Kalus, Agnieszka Grad i 
Gerard Przybyła rozpatrzyła przedstawione oferty. 

Do konkursu przystąpiło 5 oferentów: 
1. Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i Ich Rodzin, ul. Sportowa 10 , Nędza, 
2. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Oddziału Rejonowego, Racibórz, 
3. Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego, ul. Wczasowa 3, Racibórz, 
4. Stowarzyszenie Wędkarstwa Sportowego „Babiczok”, ul. Sportowa 10, Nędza, 
5. Stowarzyszenie „Sumina” Na Rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska, ul. Rybnicka 25c, Sumina gmina Lyski. 



Na realizację zadania w zakresie: „Kultury, Sztuki, Ochrony Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego„ zabezpieczono w budŜecie 
Gminy Nędza na 2011 rok kwotę 15.350,00 zł. 
Dotacja została przyznana wszystkim oferentom w następujących kwotach: 

1. Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i Ich Rodzin – 5.000,00 zł, 
2. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 850,00 zł, 
3. Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego – 6.000,00 zł, 
4. Stowarzyszenie Wędkarstwa Sportowego „Babiczok”– 1.000,00 zł, 
5. Stowarzyszenie „Sumina” Na Rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska - 2.500,00 zł. 

Przyznane środki finansowe zleceniobiorca zobowiązany jest wykorzystać w terminie do 31.12.2011 r.  
Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wynosi nie więcej niŜ: 90% w związku z czym oferenci 
zobowiązują się do przekazania na realizację zadania środków finansowych własnych w wysokości 10% przyznanej dotacji. 
 

V. 11 lutego 2011 r. o godzinie 8 30 upłynął termin składania ofert konkursowych w Urzędzie Gminy na zadanie w zakresie: 
„Przeciwdziałanie uzaleŜnieniom i patologiom społecznym”. W tym samym dniu o godzinie 11 00 w Urzędzie Gminy w pokoju nr 9 
nastąpiło otwarcie ofert konkursowych. Komisja w składzie: Joanna Syrnik, Waldemar Kalus, Agnieszka Grad. Do konkursu 
przystąpiło 5 oferentów: 

1. Ludowy Klub Sportowy 1908 Nędza, ul. Sportowa 10, Nędza, 
2. Ludowy Klub Sportowy Górki Śląskie, ul. Ofiar Oświęcimskich 2c, Górki Śląskie, 
3. Ludowy Klub Sportowy Sparta Babice, ul. Wiejska 68, Babice, 
4. Uczniowski Klub Sportowy „Zryw”, ul. Jana Pawła II 41a, Nędza 
5. Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i Ich Rodzin, ul. Sportowa 10, Nędza 

Na realizację zadania w zakresie „Przeciwdziałanie uzaleŜnieniom i patologiom społecznym”. Zabezpieczono budŜecie Gminy 
Nędza na 2011 rok kwotę 78.300,00 zł.  
Dotacja została przyznana wszystkim oferentom w następujących kwotach: 

1. Ludowy Klub Sportowy 1908 Nędza – 17.000,00 zł 
2. Ludowy Klub Sportowy Górki Śląskie – 7.500,00 zł 
3. Ludowy Klub Sportowy Sparta Babice – 5.000,00 zł 
4. Uczniowski Klub Sportowy „Zryw” Nędza – 10.000,00 zł 
5. Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i Ich Rodzin – 1.000,00 zł 

W związku z nieprzystąpieniem do konkursu ofert Ludowego Klubu Sportowego „Zgoda” Zawada KsiąŜęca, kwota 5.500 zł 
przekazana zostanie do budŜetu gminy.   
Termin realizacji zadania publicznego ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 17.12.2011r. 
 
 
 

 
INFORMACJA URZĘDU SKARBOWEGO W RACIBORZU DOT. ROZLICZENIA PODATKOWEGO ZA 2010 r. 

 
W związku z trwającą akcją rozliczenia w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2010 rok przypomina się 

podatnikom o obowiązku złoŜenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego w 2010 roku i zapłaty podatku dochodowego za 
2010 r. do dnia 30 kwietnia 2011 r. 

Sprawy dotyczące rozliczenia rocznego (pobieranie formularzy, złoŜenie zeznania oraz informacja odnośnie zasad 
rozliczania) moŜna załatwiać w budynku Urzędu Skarbowego w Raciborzu przy ul. Drzymały 32 (pn godz. 700-1800, wt-pt 700 -
1500). Druki zeznań rocznych moŜna pobierać w siedzibie urzędu w pokoju nr 3, natomiast przyjmowanie zeznań (z 
jednoczesnym wprowadzeniem do systemu komputerowego) odbywa się w pokoju nr 9. Zeznania moŜna równieŜ przesłać drogą 
elektroniczną lub za pośrednictwem urzędów pocztowych. 

 
Ponadto informuje się mieszkańców, Ŝe wydawanie formularzy, przyjmowanie zeznań oraz udzielanie 

informacji podatkowej będzie się odbywać równieŜ w budynku Urzędu Gminy w Nędzy w dniu 30.03.2011 r. (1000 – 
1200). RównieŜ w dniu 23.03.2011 r. w godzinach od 1000 do 1300 w budynku Starostwa Powiatowego w Raciborzu – Ośrodek 
Informacji Dla Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu przy ul. Plac Okrzei 4, wszelkie sprawy dotyczące rozliczenia za 2010 r. 
będą mogły załatwić osoby niepełnosprawne. 

 

GALA U CYSTERSÓW 

30 stycznia br. odbyła się III Gala w dziedzinie kultury zorganizowana przez 
Starostwo Powiatowe w Raciborzu. Na miejsce wręczenia tegorocznych statuetek 
Mieszko A.D. 2010 wybrano Pocysterski Zespół Klasztorno-Pałacowy w Rudach. W 
dziedzinie kultury nagrodę Mieszko A.D. 2010 otrzymała m.in. Barbara Gromotka – 
animatorka kultury, której prace od jakiegoś czasu publikuje GS. Nagrodę wręczyli 
Janina Wystub oraz Adam Wajda. Na zdjęciu obok wraz z laureatem Gali ks. Janem 
Rośkiem - dyrektorem ds. odbudowy Pocysterskiego Zespołu Klasztorno-Pałacowego 
Diecezji Gliwickiej w Rudach i członkiem Diecezjalnej Komisji ds. Budownictwa 
Sakralnego i Kościelnego.            

                                                                   (j.b.) Foto: Marek Tomasiak 
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8 MARCA DZIEŃ KOBIET 
 

Jak to dobrze, Ŝe takie święto momy 
Bo to wszystkie z tej okazji na kawa i klachy się wybieromy 
KoŜdo z nas o siebie bardzo dbo i dobrze wyglądo 
Fajne ciuchy i fryzury momy 
I swoim chłopom się podobomy 
Bez kobiety by się doma nic nie dzioło 
Bo koŜdo z nas cały dzień się krynci w koło  
Piere, warzy, szyje, sprząto, bigluje 
I wszystkim doma usługuje 
Myślymy Ŝe chłopy nas za to docyniajom 
śe takie kobitki doma majom 
Z tej okazji zdrowia, radości, miłości, pokoju 
Kobiety doznajom 
I jeszcze przez długie lata to świento odprawiają 

Magdalena Janda 


