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PRZYGODA ZE STOWARZYSZENIEM WĘDKARSTWA 
SPORTOWEGO BABICZOK 

    Stowarzyszenie Wędkarstwa Sportowego „Babiczok”, 
którego prezesem jest Adam Sobeczko, skarbnikiem 
Krzysztof Nawrocki a jednym z członków zarządu 
wicestarosta raciborski Andrzej Chroboczek, przystąpiło we 
wrześniu ubiegłego roku do konkursu grantowego w ramach 
programu  „Działaj lokalnie VII” i... odniosło sukces za ofertę 
Wędkarska przygoda w postaci dotacji 3.000 zł. Zainicjowano 
powstanie szkółki wędkarskiej dla dzieci i młodzieŜy. Koszt 
prowadzenia szkółki to ok. 4.000 zł, z czego 1.000 zł dołoŜyło 
stowarzyszenie. Zajęcia prowadzone są nieodpłatnie (uczestnicy 
w trakcie szkolenia otrzymują bezpłatnie zestaw do 
wędkowania, a po zdobyciu karty wędkarskiej darmowy karnet 
na wędkowanie na wodach stowarzyszenia). Z satysfakcją 
naleŜy stwierdzić, Ŝe dotychczas frekwencja dopisuje. Do 
współpracy zaproszono osoby będące ekspertami w dziedzinie 
ichtiologii i mające długoletnią praktykę w uprawnianiu sportu 
wędkarskiego, co jest gwarantem, Ŝe zajęcia prowadzone są w 
sposób kreatywny, a tym samym bardzo interesujący dla 
uczestników. Celem prowadzenia szkółki oprócz uzyskania karty 
wędkarskiej jest równieŜ wykreowanie właściwych praktyk w 
obcowaniu z przyrodą, a takŜe bezpiecznego pobytu nad wodą, 
gdyŜ przyszłych adeptów wędkarstwa nie zaznajamia się tylko z 
technikami wędkowania, ale takŜe z udzielaniem pomocy 
przedmedycznej oraz ratowania tonącego.   
     Dotychczasowa pręŜna działalność „Babiczoka” 
obfitowała w szereg prac społeczno-uŜytecznych. W 2011 r. 
wykonano dwie wiaty oraz trzy stanowiska wędkarskie (łączna 
wartość wykonanych robót to 18.170 zł). Tak wielkie 
zaangaŜowanie członków stowarzyszenia powoduje, Ŝe plany na 
przyszłość są ambitne. Poprzez udział we wszelkiego rodzaju 
konkursach organizowanych przez Gminę Nędza oraz Fundację 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej oraz współpracę 
z innymi stowarzyszeniami i placówkami wychowawczymi ( 
m.in. Stowarzyszeniem na rzecz Integracji „Podaj rękę”, 
Stowarzyszeniem „Otwarte serca dzieciom” -  prowadzącym 
placówkę opiekuńczo-wychowawczą w Kuźni Raciborskiej) z 
uzyskanych tym sposobem funduszy pragnie się postawić ławy 
piknikowe pod nowo wybudowanymi wiatami i ławy parkowe 
nad wodami poŜwirowymi. Wszystkie te działania mają cel 
nadrzędny: integrację róŜnych środowisk na rzecz dobra 
wspólnego.           (K.O.) 
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ZAPRASZAMY NA… 
CELEBROWANIE DNIA KOBIET 
Z okazji Dnia Kobiet Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy przygotowała wyjątkową niespodziankę  dla wszystkich Pań. Kobiece 
święto zostanie zaakcentowane superkobiecym pokazem masaŜu i aromaterapii. Spotkanie odbędzie się 5 marca (poniedziałek) o 
godz. 17.00. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Nędzy przy ul. StraŜackiej 2. Przy słodkościach dla ciała i ducha, Panie będą 
miały okazję dowiedzieć się, jak zadbać o swoje ciało i zmysły. Serdecznie zapraszamy! 

JOGĘ KRĘGOSŁUPA 
Od 14. marca w Gminnym Centrum Kultury rozpocznie się miesięczny kurs Jogi kręgosłupa, który dotyczyć będzie profilaktyki 
kręgosłupa. Uczestnicy nauczą się jak zadbać o swoje zdrowie fizyczne za pomocą prostych ćwiczeń oraz jak funkcjonować na co 
dzień tak, aby utrzymać kręgosłup w zdrowiu. Wszystkie ćwiczenia dostosowane będą do moŜliwości osób uczestniczących w 
zajęciach. Zajęcia będą odbywać się w środy od godziny 18.00 do 19.15 w GCK przy ul. StraŜackiej 2. Zajęcia poprowadzi 
BoŜena Wolska- instruktorka jogi ze Studia Ruchu VIS. Zapisy przyjmowane są w GCK ul. StraŜacka 2, telefonicznie: 32 410 47 
70, 517 333 445 lub mailowo: centrum.nedza@gmail.com Więcej informacji na stronie www.kulturanedza.blogspot.com. 

KULTURALNY MARZEC W GMINNYM CENTRUM KULTURY W NĘDZY 
- od 8 marca w kaŜdy czwartek będą odbywały się zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieŜy w dwóch grupach wiekowych: od   
godz. 15.30-16.30  dzieci w wieku od 3-10 lat, natomiast od godz. 16.30-18.30  grupa starsza (od lat 11) 
- od 14.03.  Miesięczny kurs "Jogi kręgosłupa" - w kaŜdą środę o godz. 18.00  
- 27.03 godz. 16.00 – Otwarte warsztaty kroszonkarskie 
- 30.03. godz. 17.00 - Koncert zespołu kameralnego „Ad Libitum” i Finał „Konkursu Ozdób Wielkanocnych pod patronatem Wójta 
Gminy” – ogłoszenie wyników i rozdanie nagród 
 
KONKURS OZDÓB WIELKANOCNYCH I KONCERT ZESPOŁU AD LIBITUM 
Gminne Centrum Kultury w Nędzy oraz Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych zaprasza wszystkie dzieci, młodzieŜ oraz osoby dorosłe 
do udziału w Konkursie Ozdób Wielkanocnych  pod patronatem wójta gminy. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy 
ocenianej w następujących kategoriach: PISANKA (wykonana dowolną techniką), PALMA WIELKANOCNA, OZDOBA AUTORSKA 
(ozdoby stołu wielkanocnego, baranki, zajączki, kurczaczki, wianki). Uczestnicy mogą brać udział w dowolnie wybranej kategorii 
lub we wszystkich jednocześnie. Prace konkursowe naleŜy dostarczyć do Gminnego Centrum Kultury w Nędzy do dnia 
23.03.2012 w godz. 15.00-18.00. W dniu 30.03.2012 r. o godz. 17.00 zapraszamy wszystkich uczestników konkursu oraz 
mieszkańców Gminy na ostateczne ogłoszenie wyników, rozdanie nagród oraz koncert zespołu Ad Libitum, który odbędzie się w 
Sali przy ul. StraŜackiej 2. Laureaci konkursu otrzymują nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Nędza. Ponadto, organizator 
zapewnia wszystkim uczestnikom konkursu bezpłatny udział w warsztatach kroszonkarskich, które odbędą się 27.03.2012 r. o 
godz. 16.00 w Nędzy przy ul. StraŜackiej 2.  Warsztaty poprowadzi pani Małgorzata DroŜdŜ. Regulamin Konkursu dostępny jest 
na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na stronie Gminnego Centrum Kultury: www.kulturanedza.blogspot.com.  
 

INFORMACJA URZĘDU SKARBOWEGO W RACIBORZU DOT. ROZLICZENIA PODATKOWEGO ZA 2011 r. 
 

W związku z trwającą akcją rozliczenia w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2011 rok przypomina się 
podatnikom o obowiązku złoŜenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego w 2011 roku i zapłaty podatku dochodowego za 
2011 r. do dnia 30 kwietnia 2012 r. 
 Od 01.01.2012 r. osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, niebędące zarejestrowanymi podatnikami 
VAT ani płatnikami składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne jako identyfikatorem podatkowym posługują się wyłącznie 
numerem PESEL dla osób prowadzących działalność gospodarczą identyfikatorem podatkowym pozostaje numer NIP. 

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). Formularze zeznań i załączników udostępnione są: w siedzibie US w pok. Nr 3 (parter) oraz na stronach internetowych: 
Ministerstwa Finansów: www.mf.gov.pl,Izby Skarbowej w Katowicach: www.isnet.katowice.pl, Urzędu Skarbowego w Raciborzu: 
www.isnet.katowice.pl/us/raciborz.htm 
Zeznania podatkowe moŜna złoŜyć: 
- elektronicznie, bez konieczności posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego, korzystając ze strony www.e-
deklaracje.gov.pl (najprostszy i najszybszy sposób złoŜenia zeznania – system działa 24 godziny na dobę przez 7 dni w 
tygodniu), 
- w budynku Urzędu Skarbowego przy ul. Drzymały 32 (pok. Nr 9 I piętro) 
- za pośrednictwem urzędów pocztowych. 
 Wpłat podatku moŜna dokonywać za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek tut. Urzędu tj. NBP o/o Katowice: 72 
1010 1212 3060 9822 2300 0000, bądź osobiście w kasie urzędu od poniedziałku do piątku w godz. 8,oo-13,oo. 

 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 10 kwietnia 2012 r. 

w godzinach 1000 – 1200. 
 

ZMIANA GODZIN PRACY PLACÓWKI POCZTOWEJ W NĘDZY 

 Region Sieci w Katowicach w odpowiedzi na prośbę złoŜoną przez Urząd Gminy w Nędzy w sprawie zmiany godzin pracy 
placówki pocztowej w Nędzy poinformował, iŜ przychyla się do propozycji wydłuŜenia godzin pracy w jednym dniu tygodnia w 
Urzędzie Pocztowym Nędza. 
 Wobec powyŜszego z dniem 10 lutego 2012 r. Urząd Pocztowy Nędza ul. StraŜacka 2, 47-440 Nędza, będzie czynny w 
następujących godzinach: poniedziałek-czwartek: 8.00.-15.00. oraz piątek: 10.00.-17.00., sobota: nieczynne.          Wójt Gminy 



ZNANI I NIEZNANI Z GMINY NĘDZA – JAN CYCOŃ 

Od dziecka interesował się Pan rolnictwem, odziedziczył Pan gospodarstwo 5,5 
hektarowe na przełomie XX wieku. Z jakim inwentarzem zaczął Pan 
gospodarować? 
Miałem dwa konie i osiem krów, bo więcej nie mieściło się w oborze. 

Co się wtedy uprawiało? 
Przede wszystkim buraki cukrowe i pastewne, Ŝyto pszenicę, owies –dla koni, krasikoń 
(koniczyna – przyp. red.) na siano, kartofle, mak. 

MoŜna było z tego wyŜyć? 
Było cięŜko, ale nikt nie głodował. Jednak Ŝeby więcej wygospodarzyć, to się furmaniło. 
W tym czasie wieś się rozbudowywała. To moŜna było zarobić przy zwózce Ŝwiru, 
piasku, cegły, węglo, drewna z lasu. Obrabiałem teŜ pola małorolnym rolnikom. 

Jakie Pan w tym czasie posiadał maszyny rolnicze? 
Do dyspozycji była konna kosiarka „Dering”, siewnik, pługi, szelok (pług dwuskibowy ciągnięty przez 2 konie), walec, brony, 
kremry, ribenschneider (maszyna do krojenia ćwikli na płatki), stary młynek – Ŝarno i drobny ręczny sprzęt. Praca na polu w 
tamtych czasach to była istna mordęga w porównaniu do maszyn, jakie rolnicy mają dziś do dyspozycji. 

Jak Pan kupił pierwszy traktor? 
Najpierw kupiłem, a raczej odkupiłem uŜywanego „Mulika 28”, za cięŜkie pieniądze. Potem za gotówkę ale na przydział miałem 
traktor „Ursus C-330”. 

Jakim sprzętem dysponuje obecnie Pana gospodarstwo? 
Gospodarstwo przekazałem juŜ synowi Jerzemu i synowej Cecylii, którzy pracują juŜ na kombajnie bizonie, pięciu ciągnikach, 
siewniku do kukurydzy, jednorzędowej kosiarce do kukurydzy, siewniku do zboŜa i buraków cukrowych. Mają teŜ beczkowóz, 
pług obrotowy, dojarkę, chłodnię i komplet drobnego sprzętu do uprawy pola. 

Czy moŜna nazwać gospodarstwo w Zawadzie Ks. gospodarstwem wielopokoleniowym? 
Myślę, Ŝe tak bo pierwsze pokolenie gospodarzy to ja wraz z Ŝoną Ritą, drugie to mój syn Jerzy z Ŝoną Cecylią, a trzecie 
pokolenie rośnie – wnuk Bernard. 

Ile byków trzeba było sprzedać, Ŝeby kupić średniej wielkości traktor? 
W latach 60-tych, 70-tych starczyło sprzedać  20 sztuk bydła, Ŝeby stać się właścicielem traktora. Dziś trzeba około 80 sztuk 
dwuletnich byków o wadze 750 kilogramów, Ŝeby kupić taki sprzęt. 

Jaka jest róŜnica w obsłudze traktora dawnej produkcji a traktora XXI wieku? 
Stare traktory były prostsze w obsłudze i w naprawie. Nowe skomputeryzowane wymagają większej wiedzy fachowej, ale jest 
większa wygoda, szczelność, wydajność. Ale nic nie jest za darmo – za wygodę trzeba płacić. 

Jakim areałem dysponuje Pana gospodarstwo rodzinne? 
Swojego pola mamy 26 hektarów, ale oprócz tego dzierŜawimy około 25 hektarów ziemi. 

Czy do opłacalności tego zawodu to wystarcza? 
Jest taki pogląd, Ŝe 100 hektarów ziemi powinno się mieć do racjonalnego gospodarowania. Tylko jest problem z kupnem i 
dzierŜawą ziemi. Dziesiątki hektarów pól po byłych PGR-ach jest własnością Agencji Rolnej. Część tej ziemi została 
wydzierŜawiona osobom spoza naszego regionu. Dotyczy to ziemi m.in. w okolicach Trawników, Markowiaka leŜących w zasięgu 
granic Zawady Ks., Ciechowic, Łęgu. Próby kupna lub dzierŜawy przez miejscowych rolników nie powiodły się. Choć część tych 
gruntów przed 1945 rokiem i po nim była uprawiana przez miejscowych rolników, została im później odebrana przez państwo i 
sprzedana lub wydzierŜawiona „obcym”. Logika chłopska podpowiada, Ŝe ziemia na naszym obszarze powinna być uprawiana 
przez rolników tu gospodarujących. 

Czy uwaŜa Pan, Ŝe drogi dojazdowe do pól są odpowiednie do obecnie uŜywanego w rolnictwie sprzętu? 
Wyasfaltowana „droga szczyrkowa” ułatwia dojechanie do pól, zwłaszcza w czasie pogody deszczowej, kiedy drogi polne 
utrudniają w tym czasie pracę rolnikom. Część dróg polnych w pobliŜu rezerwatu ŁęŜczok jest zaorana i pozarastana. Dojazd czy 

dojście do ŁęŜczoka od strony Zawady Ks. nie istnieje. 

Czy ma Pan jakieś Ŝyczenia? 
Ustabilizowane ceny za produkty rolne powinny być obowiązujące, sprzedany 
towar powinien być na czas zapłacony, nawozy i środki ochrony roślin w 
stosunku do cen produktów rolnych winny być niŜsze. śyczyłbym sobie, by 
skończyć z mitem: Chłop śpi, a zboŜe rośnie – albowiem Ŝeby rosło to trzeba 
się cięŜko napracować i jeszcze czekać na sprzyjającą pogodę. 

Rozmawiał Jan Baron 



SIATKÓWKA W GMINIE NĘDZA 

 GS prezentuje efekty dalszych zmagań lokalnej druŜyny piłki siatkowej VT Nędza. Wszystkie nasze mecze u 
siebie są rozgrywane w piątki o godzinie 18.30 na sali LKS-u. Więcej na oficjalnej stronie internetowej druŜyny www.vtnedza.pl. 

� 03 lutego:  VT Nędza   3:1 Strzelec Gorzyczki 
� 13 lutego:  Albion-Gramy dla Kuby  0:3  VT Nędza 
� 24 lutego:  VT Nędza   3:1 TS Euroskok Skok Ziemi Rybnickiej 

 
  GS przedstawia sylwetkę kolejnego zawodnika druŜyny VT Nędza: Darek świetnie 
zaaklimatyzował się w naszej druŜynie. Siatkarsko świetny środkowy ze znakomitym czuciem bloku, 
"szybkim" dojściem do skrzydłowego. Na boisku cechuje go równieŜ opanowanie i spokój. Zawodnik 
wagi cięŜkiej (razem z Kurakiem planują przejść na dietę… od około dwóch lat). 

� Imię i Nazwisko: Dariusz Szyksznian. 

� Wzrost:  188 cm. 

� Pozycja: środkowy. 

� Numer na koszulce: 8. 

� Zainteresowania: wczesne średniowiecze, literatura fantasy, snowboard, gry karciane, finanse. 

�  Jeśli nie siatkówka to .... wczesne średniowiecze i walenie mieczem po łbach przeciwników.  
  
NiŜej GS publikuje historię powstania druŜyny piłki siatkowej VT Nędza napisanej barwnym i lekkim 

językiem przez szefa druŜyny Janusza Lazara.  
O NAS… Dawno, dawno temu w odległej galaktyce …. yyy … to nie ta bajka, choć nasz początek teŜ był nie z tej ziemi. 

 Wszystko zaczęło się chyba w roku 2006 w głowie szalonego wuefisty a naszego obecnie kolegi Grzegorza. Jako, Ŝe jego 
prawdziwą miłością jest siatkówka (ciiiiiii, nie mówcie nic Marcie), postanowił pewnego dnia załoŜyć w Gminie Nędza druŜynę 
siatkarską … jak to mawiał Ferdynand Lipski … just like that... Nędza do tej pory miała tyle wspólnego z siatkówką co … hmmm 
… wielbłąd z pingwinem. 
 Jako, Ŝe Grześ był konsekwentny w swoim działaniu pozapraszał sobie znajomych do wspólnej gry… bardziej rzekłbym 
zabawy w siatkówkę. Jednak po jakimś czasie wszystko jakoś zaczęło funkcjonować. Ludzie byli chętni, była sala, siatka, piłki … i 
przychylność lokalnej władzy. W międzyczasie pojawił się nawet sponsor. Tych kilku zapaleńców grało i bawiło się tym. Grzegorz 
postanowił zrobić krok do przodu, czyli zgłosić druŜynę do rozgrywek najlepszej, amatorskiej ligi w Polsce, czyli Rybnickiej 
Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej, pod nazwą Baterex Nędza.        
 DruŜyna od tego czasu przeszła totalną metamorfozę. Obecnie skład liczy 18 osób. Jest mieszanką doświadczenia i 
młodzieńczego zapału. Od sezonu 2010/2011 zmieniła się teŜ nazwa druŜyny na VT Nędza, (co oznacza skrót „VT” – pozostanie 
naszą tajemnicą). DruŜyna regularnie gra w RALPS, mamy swoją halę, ciągle się rozwijamy. Jesteśmy grupą pasjonatów tej 
pięknej dyscypliny sportu, jaką jest siatkówka. To, co robimy, robimy jak to mówią … dla idei, ale teŜ i dla siebie. Były sukcesy, 
były i poraŜki, będą sukcesy i będą teŜ poraŜki. Jednak jedno się nie zmieni: na boisko wchodzimy jako druŜyna i z boiska 
schodzimy jako druŜyna, bo przecieŜ … siatkówka musi sprawiać radość!!I jak to mawia mój kolega Tomek: „NIECH MI MANTEL 
ZGORE”, jeśli się to zmieni. 

Wszystko o druŜynie na www.vtnedza.pl 
 

CO PRZEDSZKOLAKI NASZEJ GMINY WIEDZĄ NA TEMAT WALENTYNEK? 
Co to są Walentynki? 
- To święto wyciętych serduszek. (Kinga 4 l.) 
- Walentynki to dobry dzień, Ŝeby wyznać komuś miłość, jak się jest zakochanym. (Anetka 6 l.) 
Co to znaczy być zakochanym? 
- Jak ktoś kogoś bardzo mocno kocha, to jest w nim zakochany. (Emilka 4 l.) 
- To znaczy, Ŝe ktoś się chce z kimś oŜenić. (Konrad 6 l.) 
- Jak ktoś się komuś bardzo podoba, jest w nim zakochany, jak ma ładne serce. 
(Kacper 4 l.) 
Co to jest Miłość? 
- Miłość to przytulanie i buziaki. (Kinga 4l.) 
- Miłość to znaczy, Ŝe pierze się komuś brudne skarpetki tak jak mama tacie. 
(Kacper 4 l.) 
- To jest taka większa przyjaźń, taka bardzo wielka. (Paweł 5 l.) 
- Jak jest miłość to musi być ślub, a jak jest zakochanie to nie musi (Anetka6l.) 
Jak moŜna okazać miłość? 
- MoŜna zapytać, czy weźmie ze mną ślub. (Bryan 6 l.) 
- Przytulamy tę osobę i dajemy jej kusiki. (Zuzia 4 l.) 
- śeby komuś okazać miłość, to się traci dla niego głowę? (Staś 6 l.) 
Co to znaczy stracić dla kogoś głowę? 
- Jak się ma tyle kandydatek na Ŝonę, Ŝe nie wie kogo wybrać, to się traci głowę. (Konrad 6 l.) 
- Jak chłopak się zakocha w dziewczynie, to dla niej zwariuje i nawet się dla niej stroi. (Robert  5 l.) 
- Jak myśli się tylko o tej osobie i nic się nie je. (Klara 5 l.) 
- Jak chłopiec się popisuje przed dziewczyną, to chyba właśnie stracił głowę! (Staś 6 l.) 
A wy kogoś kochacie? 
- Ja teŜ kocham rodziców i kolegę ale to tajemnica. (Klara 5 l.) 
- Ja nie powiem kogo kocham, bo nie chcę Ŝeby ktoś wiedział, ale jak będę duŜy to wezmę z nią ślub. (Staś 6 lat) 

      Rozmowę przeprowadziła Małgorzata Procek w Przedszkolu w Nędzy



ROZSTRZYGNIĘTE KONKURSY NA ZADANIA PUBLICZNE 

 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. 22 lutego 2012 r. o godzinie 1100  w Urzędzie Gminy nastąpiło otwarcie ofert konkursowych na zadanie w zakresie: 

„Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”. Komisja w składzie: Joanna Ratuszniak, Edyta Szajt, Waldemar Kalus 
rozpatrywała następujące złoŜone oferty-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. Ludowy Klub Sportowy Zgoda, ul. Olimpijska 1, 47-440 Zawada KsiąŜęca. 

Na realizację zadania w zakresie „ Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” zabezpieczono w budŜecie Gminy Nędza na 
2012 rok kwotę 73.300,00 zł.  
Dotacja została przyznana wszystkim oferentom w następujących kwotach: 

1. Ludowy Klub Sportowy 1908 Nędza – 27.000,00 zł. 
2. Ludowy Klub Sportowy Górki Śląskie – 24.000,00 zł. 
3. Ludowy Klub Sportowy Sparta Babice – 11.000,00 zł. 
4. Uczniowski Klub Sportowy „Zryw” Nędza – 5.000,00 zł. 
5. Ludowy Klub Sportowy Zgoda, ul. Olimpijska 1, 47-440 Zawada KsiąŜęca– 11.300,00 zł. 

Termin realizacji zadania publicznego ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2012 r. 
 
 

II. 22 lutego 2012 r. o godzinie 1100  w Urzędzie Gminy nastąpiło otwarcie ofert konkursowych na zadanie w zakresie: 
„Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – organizacja festynu majowego 2012”. Komisja w składzie: Joanna 

Ratuszniak, Edyta Szajt, Waldemar Kalus rozpatrywała następujące złoŜone oferty - do konkursu przystąpił 1 oferent: 
1. Ludowy Klub Sportowy 1908 Nędza, ul. Sportowa 10, 47-440 Nędza. 

Na realizację zadania w zakresie „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – organizacja festynu majowego 2012” 
zabezpieczono budŜecie Gminy Nędza na 2012 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 01.05.2012 r. do dnia 03.05.2012 r. 
 
 

III. 15 lutego 2012 r. o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy nastąpiło otwarcie ofert konkursowych na zadanie w zakresie: 
„Ochrona i promocja zdrowia”. Komisja w składzie: Joanna Ratuszniak, Edyta Szajt, Waldemar Kalus rozpatrywała 
następujące złoŜone oferty-do konkursu przystąpił 1 oferent: 

1. Caritas Diecezji Gliwickiej, ul. Ziemowita 2, 44-100 Gliwice. 
Na realizację zadania w zakresie: „Ochrona i promocja zdrowia” zabezpieczono w budŜecie Gminy Nędza na 2012 rok kwotę 
84.900,00 zł.  
Dotacja została przyznana w/w oferentowi w kwocie 84.900,00 zł. 
Przyznane środki finansowe zleceniobiorca zobowiązany jest wykorzystać w terminie do 30.11.2012 r. 
 
 

IV.  29 lutego 2011 r. o godzinie 900  w Urzędzie Gminy nastąpiło otwarcie ofert konkursowych na zadanie w zakresie: 
„Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”. Komisja w składzie: Joanna Ratuszniak, Edyta Szajt, 
Waldemar Kalus rozpatrywała następujące złoŜone oferty-do konkursu przystąpiło 5 oferentów: 

1. Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i Ich Rodzin, ul. Sportowa 10, 47-440 Nędza. 
2. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Oddziału Rejonowego, 47-400 Racibórz. 
3. Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego, ul. Wczasowa 3, 47-400 Racibórz. 
4. Stowarzyszenie Wędkarstwa Sportowego „Babiczok”, ul. Sportowa 10, 47-440 Nędza. 
5. Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieŜy Wczoraj, Dziś i Jutro „BAJTEL”, ul. Raciborska 55, 47-440 Zawada KsiąŜęca 

Na realizację zadania w zakresie: „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” zabezpieczono w budŜecie 
Gminy Nędza na 2012 rok kwotę 15.350,00 zł. 
Dotacja została przyznana wszystkim oferentom w następujących kwotach: 

1. Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i Ich Rodzin ul. Sportowa 10, 47-440 Nędza – 4.000,00 zł. 
2. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów –1.350,00 zł. 
3. Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego – 6.000,00 zł. 
4. Stowarzyszenie Wędkarstwa Sportowego „Babiczok” ul. Sportowa 10, 47-440 Nędza – 2.000,00 zł 
5. Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieŜy Wczoraj, Dziś i Jutro „BAJTEL”, ul. Raciborska 55, 47-440 Zawada KsiąŜęca – 

2.000,00 zł. 
Przyznane środki finansowe zleceniobiorca zobowiązany jest wykorzystać w terminie do 30.11.2012 r.  
 



NASZA WIEŚ 

Nad rzeką Suminką 
Wieś Nędza połoŜona 
Zieleń i modra woda 
To jej wdzięk i uroda 

Las szumi wokoło 
Rezerwat na spacer woła 

Ptaki wesoło śpiewają 
Smutki i troski umykają 

Piękna nasza okolica 
Siłę magiczną ma 
Kto w niej zagości 

Nigdy jej nie opuści 
 

Eleonora Czekała 

 

 

V. 22 lutego 2012 r. o godzinie 1100 nastąpiło otwarcie ofert konkursowych na zadanie w zakresie: „Przeciwdziałanie 
uzaleŜnieniom i patologiom społecznym”. Komisja w składzie: Joanna Ratuszniak, Edyta Szajt, Waldemar Kalus 
rozpatrywała następujące złoŜone oferty-do konkursu przystąpiło 8 oferentów: 

1. Ludowy Klub Sportowy 1908 Nędza, ul. Sportowa 10, 47-440 Nędza. 
2. Ludowy Klub Sportowy Górki Śląskie, ul. Ofiar Oświęcimskich 2c, 47-440 Górki Śląskie. 
3. Ludowy Klub Sportowy Sparta Babice, ul. Wiejska 68, 47-440 Babice. 
4. Ludowy Klub Sportowy Zgoda, ul. Olimpijska 1, 47-440 Zawada KsiąŜęca. 
5. Uczniowski Klub Sportowy Zryw, ul. Jana Pawła II 41a, 47-440 Nędza. 
6. Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i Ich Rodzin, ul. Sportowa 10, 47-440 Nędza. 
7. Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieŜy Wczoraj, Dziś i Jutro „BAJTEL”, ul. Raciborska 55, 47-440 Zawada KsiąŜęca. 
8. Stowarzyszenie Wędkarstwa Sportowego Babiczok, ul. Sportowa 10, 47-440 Nędza. 

Na realizację zadania w zakresie „Przeciwdziałanie uzaleŜnieniom i patologiom społecznym” zabezpieczono budŜecie Gminy 
Nędza na 2012 rok kwotę 58.500,00 zł.  
Dotacja została przyznana wszystkim oferentom w następujących kwotach: 

1. Ludowy Klub Sportowy 1908 Nędza, ul. Sportowa 10, 47-440 Nędza– 22.000,00 zł. 
2. Ludowy Klub Sportowy Górki Śląskie, ul. Ofiar Oświęcimskich 2c, 47-440 Górki Śląskie– 7.500,00 zł. 
3. Ludowy Klub Sportowy Sparta Babice, ul. Wiejska 68, 47-440 Babice – 5.000,00 zł. 
4. Ludowy Klub Sportowy Zgoda, ul. Olimpijska 1, 47-440 Zawada KsiąŜęca– 5.000,00 zł. 
5. Uczniowski Klub Sportowy Zryw, ul. Jana Pawła II 41a, 47-440 Nędza – 8.000,00 zł. 
6. Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i Ich Rodzin, ul. Sportowa 10, 47-440 Nędza – 1.000,00 zł. 
7. Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieŜy Wczoraj, Dziś i Jutro „BAJTEL”, ul. Raciborska 55, 47-440 Zawada KsiąŜęca – 

8.000,00 zł. 
8. Stowarzyszenie Wędkarstwa Sportowego Babiczok, ul. Sportowa 10, 47-440 Nędza – 2.000,00 zł. 

Termin realizacji zadania publicznego ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2012 r. 
Komisja w składzie: Joanna Ratuszniak, Edyta Szajt, Waldemar Kalus 

ZAJĘCIA NA ORLIKU 

 Od dnia 01 marca br. w kaŜdą sobotę i niedzielę w godzinach 1000-2100 „Orlik” w Nędzy zaprasza na aktywne spędzenie 
wolnego czasu. Aktywny wypoczynek będzie się odbywał pod okiem animatorów sportu, którzy będą prowadzili zajęcia zgodnie z 
ustalonym harmonogramem. TakŜe w tygodniu będzie moŜna skorzystać z tego obiektu po godzinach lekcyjnych ZSG w Nędzy 
do godziny 2100. Grupy zorganizowane prosimy o kontakt z animatorami w celu wcześniejszego dokonania rezerwacji. 

Wójt Gminy 

KĄSEK CHLEBA - III cz. 

 Zofijka i Francik błondziyli i błondziyli, jedli po małym konsiczku chleba i piyli po łyczku teju. Znejdli wielki dziurawy 
strom i tam se zrobiyli izbetka. Nazbiyrali trowy, paproci, gałynzi i mieli na czym spać. Cały czas mieli nadzieja, Ŝe ich ktoś 
znejdzie. Zjedli po ostatnim konsku chleba, wypiyli reszta teju. Okruszki ciepli ptoszkom co im durch śpiywały. Byli tacy słabi, Ŝe 
zarozki usnyli. Wczas rano słońce ich obudziyło i poświyciyło na konsek chleba, co leŜoł przed stromym. Zofijka podskoczyła z 
radością i woło: 
-- Francik, Francik, zaglondej nasza mama nom ciepła konsek chleba, nie umrzymy, spotkomy se z tatulkom. 
Nazbiyrali se jogod, znejdli małe źrodełko i se okropnie radowali. Dni mijały jedyn za drugim a pod stromym koŜdy dziyń leŜoł 
konsek chleba i śpiywoł ptoszek. Hajnel zaś durch chodziył do lasu jakby mu coś szeptało – idź, idź, idź… 
Jedyn roz siednył se na pnioku, bez Ŝodnej nadzieji i se rozpłakoł. Słońce juŜ zaszło, zrobiyło se cicho, aŜ tu naroz słyszy  jak 
ptoszek śpiywo: 
-- Hajnelku, Hajnelku, nie płakej, stowej i podź za mnom 
Wystraszył se chłop, głowa dźwigo i widzi ptoszka kery zaś śpiywo: 
-- Stowej, stowej, nie smuć se 
Stanył chłop zdziwiony, idzie i godo: 
-- Och, ty moj ptoszku, moje dzieci moŜno juŜ wilki zjadły, tela dni ich juŜ ni ma. 
Idzie, idzie a tu same krzoki, wysoko trowa i stromy. Narozki patrzy a tam pod wielkim stromym 
coś se ruszo. Wystraszył se i siod. Ptoszek furgnął nazod i ćwiyrko: 
-- Nie siodej, yno idź dali i dobrze zaglondej 
Oczy przeciyro roz, drugi i jak nie wrzaśnie na cołki las: 
-- Zofijko, Franciku to rychtyk wy? 
Dzieci chytajom se za rynce i drapko lecom, bo tyŜ poznały ojca. Jak mu se ciepli na kark, tak go 
obłapiajom i całujom. Hajnel wejrzoł na ptoszka, na dzieci i godo: 
--Jo Ŝech durch wierzył, Ŝe was znejda, to wasza mama tam z wiyrchu na was zaglondała i nic wom 
se nie mogło stać a mie durch szeptała Ŝebych szoł do lasa. 
Zofijka wejrzała na Francika, uśmiechnyła se i godo: 
-- Widzisz braciszku, jo Ci tyŜ godała, Ŝe tyn chlyb pod stromym to nom mama z nieba posyłała 
Całom drogom rozprawiali a tak głośno, Ŝe cało wieś wylazła zaglondać kto to idzie. Krista jak to 
ujrzała, drapko tasza do rynki i bez zadek uciykła do swojyj chałupy nad rzykom. Familia 
Szpyndlików zaś Ŝyła radośnie a Hildka z wiyrchu błogosławiła i nie dała ich ukrziwdzić.  
         Eleonora Czekała 



KARTY Z HISTORII… KALENDARIUM DZIEJÓW GMINY NĘDZA (CZ. I) 
Sołectwo: NĘDZA 

 
 Redakcja Gazety Samorządowej rozpoczyna cykl „Kalendarium dziejów Gminy Nędza” przedstawiający historię 
poszczególnych sołectw w datach. 

 

 Opracowanie Krystian Okręt 

DATA WYDARZENIA 

I-III w. n. e. Powstanie osady w okresie wpływów rzymskich ciągnącej się od północy wzdłuŜ doliny rzeki Suminy, 
pasmem od zachodu obecną ul. Mickiewicza w kierunku wschodnim do ul. Sienkiewicza na długości 
ok. 800 m, natomiast w kierunku południowym od doliny Suminy do nowego osiedla mieszkaniowego 
przy ul. Akacjowej o szerokości ok. 120 m. Osadnictwo trwało kilka pokoleń (co najmniej dwa – ok. 
120 lat). 

X w. Budowa na terenie dzisiejszej Nędzy grodziska, która nie została ukończona (wg opinii G. 
Raschkego). 

1480 Wzmiankowany zostaje po raz pierwszy młyn w przysiółku Adamowska Piła, który zlokalizowany był 
wzdłuŜ Borowego Potoku, odnogi rzeki Suminy, wraz z młynarskimi zabudowaniami.  

1510 Wzmianka o ReŜnym Młynie w okolicy dzisiejszego GOSiR-u. 

1561 Informacja o Młynie Gorywoda przy Stawie Borowym przy obecnej ul. Stawowej (wg F. Frista). 

1620 Baron Hans Christoph von Mettich na miejscu osuszonych stawów przy tartaku wybudował palarnię 
wina. Potem załoŜył jeszcze kilka osad, m.in. przy trakcie do Rud, gdzie była zlokalizowana 
leśniczówka osadę o nazwie Bogata Nędza. Później w sąsiedztwie powstała Mała Nędza. Potwierdza to 
August Weltzel w Geschichte der Stadt Ratibor z 1881 r. 

1622-1623 Ziemia raciborska na krótko we władaniu księcia Siedmiogrodu Bethlena Gabora, po czym znów 
wraca do Habsburgów. 

1627, 1633, 1642 W okresie wojny trzydziestoletniej (1618-1648) Szwedzi na ziemi raciborskiej. Ogromne zniszczenia: 
rabunki, poŜary, epidemie. 

1645-1666 Ziemia raciborska we władaniu Wazów. 

VIII 1683 Przemarsz wojsk króla polskiego Jana III Sobieskiego zdąŜających na odsiecz Wiednia. 

28 VII 1742 Pokój w Berlinie. W wyniku wojny austriacko-pruskiej Maria Teresa odstępuje Fryderykowi II prawie 
cały Śląsk (z wyjątkiem Opawy, Karnowic i Cieszyna). 

1799 Wzmianka o folwarku Trawniki (Trawnick). W XIX wieku stał się wzorowym majątkiem z piękną 
baŜanciarnią.  

XVIII/XIX w. Zostaje wybudowana kapliczka dziękczynna w przysiółku Adamowska Piła (najstarsza w Gminie 
Nędza). Miejscowość liczy ok. 150 mieszkańców. 

1806-1807 Epidemia tyfusu. 

1819 Wieś liczy 267 mieszkańców. 

1832 W Nędzy powstaje szkoła podstawowa. 

1843-1845 Budowa jednotorowej linii kolejowej z Kędzierzyna przez Nędzę do Raciborza jako odnogi trakcji 
Wrocław – Mysłowice. 

1847-1848 Epidemia tyfusu. 

1848 Wiosna Ludów. 

1848-1850 Uwłaszczenie chłopów w Prusach. 

1850 Otwarto linię kolejową Nędza – Rybnik. W Nędzy powstaje waŜny węzeł kolejowy, dzięki któremu 
pomiędzy Nędzą a Wiedniem i Berlinem istniało bezpośrednie połączenie.  

1866 Wojna prusko-austriacka. 

1870-1871 Wojna prusko-francuska.  

18 I 1871 Powstanie II Rzeszy Niemieckiej. Cesarzem Wilhelm I, Otto Bismarck kanclerzem. 

1871-1878 Kulturkampf (walka z kulturą polską). 

1874 Gospodarz Paweł Czogalla z Ŝoną Józefą na swojej posiadłości przy dzisiejszej ulicy Jana Pawła II 
funduje krzyŜ przydroŜny. 

1878 Podczas budowy karczmy, jej właściciel, śyd Paweł Hoja w związku ze znalezieniem na terenie 
budowy grobów pochodzących z okresu epidemii 1806-1807 kaŜe wybudować kapliczkę, w wieŜyczce 
której zawieszono dzwon odlany przez Daniela Nickela z Łubowic (serdecznego przyjaciela Józefa 
Eichendorffa z lat młodości ) w 1819 roku. 

1879 Fala głodu i epidemia tyfusu na Górnym Śląsku. 

1880 Aleksander Świętochowski publikuje na łamach warszawskich „Nowin” opowiadanie pt. Klemens 
Boruta, którego akcję umiejscowił w Nędzy. Jest ono wyrazem wnikliwej obserwacji Ŝycia 
społeczeństwa.  



Z śYCIA GMINY 

ZABAWA KARNAWAŁOWA W CIECHOWICACH 
Organizowanie róŜnego rodzaju imprez dla mieszkańców Ciechowic i 
okolic stało się dla wsi powoli tradycją. Po udanym festynie postanowiono 
zorganizować 7.01.br. w sali OSP w Zawadzie Ks. zabawę karnawałową.  
Zjechało się około 50 par gotowych do tańca i dobrej zabawy. Ludzie 
bawili się wyśmienicie przy akompaniamencie zespołu NOVI. Nie moŜna 
było narzekać równieŜ na część kulinarną – ciepła kolacja dodała energii 
biesiadnikom. Dodatkowo gorąca kawka, domowe ciasto upieczone przez 
zaprzyjaźnione panie pozwoliło nacieszyć podniebienia. Kulminacją zabawy było rozegranie losowania EURO 2012. Oczywiście 
wszystko traktowano z przymruŜeniem oka – szczególnie wizję rozegrania meczu rozpoczynającego rozgrywki na ciechowickim 
boisku! Przygotowany quiz na temat Euro 2012 i wioski Ciechowic był małym sprawdzianem wiedzy. Zorganizowano równieŜ 
loterię fantową. 
 Rada Sołecka: Henryk Ryschka, Karina Gzuk, Anita Grycman i Iwona Lamla oraz radny wsi Marian Gzuk pragną 
podziękować wszystkim osobom prywatnym zaangaŜowanym w organizację zabawy, jak równieŜ sponsorom: Sylwii Stanek 
(salon fryzjerski SYLWIA w Zawadzie KsiąŜęcej), Andrzejowi Prusickiemu („Autoserwis Prusicki”), Jerzemu Przybyle (Zakład 
Rzeźniczo – Wędliniarski) oraz pani Ewelinie Błaszczok. 
 Wszyscy mamy nadzieję, Ŝe w następnym karnawale chętnych do zabawy 
nie zabraknie. Ale zanim to nastąpi Ciechowice zapraszają na festyn rodzinny w 
pierwszą niedzielę lipca (1.07.2012). Do zobaczenia!          Michaela Gzuk 
 
NUDA SIĘ NIE UDAŁA 
Wspólne działania GCK oraz GBP w Nędzy sprawiły, Ŝe nuda się nie udała, za to 
ferie jak najbardziej! Zajęcia prowadzone pod wspólnym hasłem Nuda W Ferie Się 
Nie Uda okazały się strzałem w dziesiątkę. Frekwencja dopisała, a dzieci bawiły się 
doskonale. Poznały magiczny świat bajek o tematyce zimowej, brały udział w 
śnieŜnych zabawach: bitwie na śnieŜki wykonane z gazet, wyścigach na nartach z 
papieru i skokach przez papierowe lodowisko. Dzieci wykonały przepiękne prace 
plastyczne: bałwanki z plastikowych butelek, igloo ze styropianu i prace przestrzenne. Wszystkie dzieła małych artystów moŜna 
zobaczyć w GBP w Nędzy. KaŜde zajęcia kończyły się słodkim poczęstunkiem.   Z-ca dyrektora GBP Katarzyna Machecka 

KOLEJNA UDANA AKCJA 
W akcji honorowego oddawania krwi zorganizowanej przez Klub Honorowych Dawców 
Krwi Polskiego Czerwonego KrzyŜa  z Nędzy w dniu 29 stycznia br. wzięło udział ponad 
40 osób i zebrano około 20 litrów krwi. Wśród dawców krwi rozlosowano nagrody, z 
terenu naszej gminy robot kuchenny zdobył Patryk Kornas z Nędzy. Ponadto kaŜdy, 
kto w tym dniu oddał krew otrzymał paczkę o wartości około 80 zł, w której znalazł 
gadŜety związane ze Śląskim Zakładem Przewozów Regionalnych.  (j.b.) 

IMPREZOWY STYCZEŃ W SZYMOCICACH 
W miesiącu styczniu drzwi sali OSP w Szymocicach otwierały się bardzo często.  
Najpierw, by ugościć wszystkie babcie i dziadków z okazji ich święta dzieci ze świetlicy w 

Szymocicach przy pomocy opiekunki świetlicy - Sylwii Rybki, 
przygotowały część dla ducha, czyli program artystyczny, a o część dla 
ciała – spotkanie przy kawie – zadbał sołtys, rada sołecka i straŜ 
poŜarna. Wydarzeniem wpisanym w kalendarz stałych imprez w 
Szymocicach stał się takŜe bal przebierańców. W tym roku nie zawiedli 
mali jak i dorośli przebierańcy. Najpierw remiza straŜacka wypełniła się 
najmłodszymi uczestnikami zabawy karnawałowej, natomiast po 
godzinie 20.00. na parkiet wkroczyło ponad 80 rewelacyjnie 
przebranych mieszkańców Szymocic oraz okolicznych wiosek. Wybrano 
spośród nich królową i króla balu. Zaszczytne miano przypadło 
„wenecjance” (za którą wcieliła się mieszkanka Szymocic Izabela 

Dudek) oraz „dzidziusiowi w pampersie”. Galeria zdjęć na 
www.nedza.pl.      (j.b.) 



Z śYCIA GMINNYCH SZKÓŁ 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA 
W naszym przedszkolu to szczególne święto. Jak co roku na uroczystość „Dnia Babci i 
Dziadka” tłumnie zebrali się babcie i dziadkowie naszych wychowanków.   

„Bączki” i „śabki” zaprosiły swoich dziadków do Gminnego Centrum Kultury 
20.01 br., gdzie korzystając z okresu boŜonarodzeniowego najpierw przedstawiły Jasełka 
a później program artystyczny przygotowany specjalnie z okazji Dnia Babci i Dziadka. 
Starszaki z grupy 5- i 6-latków zaśpiewały babciom i dziadkom piosenki i wierszyki oraz 
zaprosiły na słodki poczęstunek. Nie zabrakło teŜ podarków dla bliskich dzieciom osób. 
Dzieci z młodszych grup witały swoich dziadków w przedszkolu. Grupa „Kotków” przygotowała dla zebranych gości wiązankę 
słowno- muzyczną, oraz koncert kolęd. „Kotki” pięknie zaprezentowały dziadkom znane i lubiane przez wszystkich kolędy. Goście 
razem ze swoimi wnukami w radosnej atmosferze gościli się przy biesiadnych stołach.„Myszki”, nasze najmłodsze przedszkolaki, 
teŜ przygotowały dla swoich dziadków wierszyki, piosenki i Ŝyczenia. Nasze „maluszki” śpiewały, tańczyły i recytowały wyuczone 
wierszyki. Wspólnie z najbliŜszymi na zakończenie uroczystości zasiedli do suto zastawionych stolików, by uraczyć swoich gości 
słodkościami.         Przedszkole w Nędzy, Małgorzata Procek 

BAL NAD BALE 
Rano 27.01.2012 r. przedszkolaki zebrały się poprzebierane w fantazyjne stroje 
bajkowych postaci. Jedne dzieci wyglądały realistyczne inne nieco bardziej bajkowo. 

Były księŜniczki i wróŜki a takŜe rycerze i 
wojownicy. Nie zabrakło teŜ bajkowych 
postaci zwierząt: misie, kotki- domowe i 
dzikie, takŜe biedroneczki, pszczółki i 
aligatory. Całe przedszkole w tym dniu było 
jednym wielkim „Królestwem bajek”! O 
godz. 8.00 przebierańcy udali się do swoich 
sal na: potańcówki, dyskoteki,  zabawy 
taneczne i dancingi. Tańce poprzeplatane 
były mnóstwem konkursów i innych zabaw. Nie zabrakło w tym dniu kotylionowych 
walczyków a w starszych grupach wyboru królowej i króla balu. U „Bączków” (grupa 
6-latków) królową wybrano czarodziejkę Anetkę Ulman z królem -Alladynem 

Michaelem Kocem, u „śabek”(grupa 5-latków) królową została arabska tancerka Annika Klima i król Batman Krzyś Lalik. U 
„Kotków” (grupa 4-latków) królowała księŜniczka Emilka Wojtek z królem Twity Oliwierem Musiołem, a u „Myszek” (grupa 3-
latków) trudno było wybrać króla i królową, dlatego zwycięŜyli wszyscy. 

Było mnóstwo zabawy i uciechy. Strzelały serpentyny, leciało confetti, 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!      Przedszkole w Nędzy, Małgorzata Procek 
 
JASEŁKA…, JASEŁKA…, JASEŁKA… 
 Przedostatni tydzień grudnia w Przedszkolu w Nędzy był niezwykle bogaty w 
uroczystości. Rozpoczęło się we wtorek 20.12.2011r. odświętnymi Jasełkami starszaków, które 
ze względu na podniosłą atmosferę i wielu zaproszonych gości odbyło się w Gminnym Centrum 
Kultury w Nędzy. Pani dyrektor Alicja Jordan powitała wszystkich przybyłych. Grupa 6- i 5-
latków przygotowała dla rodziców, krewnych i przyjaciół piękny program artystyczny 
przeplatany wieloma kolędami śpiewanymi przez wychowanków przedszkola, w których dzieci 
przypominały nam tajemniczą historię BoŜego Narodzenia. Na zakończenie dzieci podzieliły się z 
rodzicami opłatkiem oraz zaprosiły swoich bliskich na uroczysty poczęstunek. 
 W środę 21.12.2011r. na bielutkich poduszeczkach kolędowały małe „gwiazdeczki” z 
najmłodszej grupy „Myszki”. Dzieci ubrały choineczkę, przedstawiły rodzicom urocze wierszyki i złoŜyły boŜonarodzeniowe 
Ŝyczenia. Po występach zaprosiły rodziców na mały poczęstunek. 
 Obchody Świąt BoŜego Narodzenia w przedszkolu zakończyła grupa „Kotków”. Dzieciaki zaprosiły swoich gości na 
czwartek 22.12.2011r. W odświętnie udekorowanej sali zjawili się rodzice i najbliŜsi dzieci by podziwiać swoje pociechy podczas 
zainscenizowanej kolacji wigilijnej, czasie której nie brakowało śpiewania kolęd i świątecznych Ŝyczeń. Po części artystycznej 
rodzice wspólnie z dziećmi świętowali przy uginających się pod cięŜarem łakoci stołach. 

Przedszkole w Nędzy, Małgorzata Procek 
 „OLIMPUS”  
W tegorocznej ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej Olimpus uczniowie ZSP w 
Babicach wzięli udział w sesji zimowej. Po raz kolejny moŜemy pochwalić się sukcesami. 
Dyplom laureata wraz z nagrodą ksiąŜkową otrzymał: Łukasz Wydra z historii oraz z 
przyrody (opiekunowie Ireneusz Fiet i Hanna Kowalska). Dyplomy laureata otrzymali: 
Aleksander Walenko, Izabela Jarzombek, Wiktoria Kowaczek z języka 
niemieckiego (opiekun Stefania Niemiec) oraz Paweł Wydra i Sandra Muzykant z 

matematyki (opiekunowie RóŜa Chrubasik i Katarzyna Hajduczek).         
            ZSP w Babicach, Rozwita Sroka 
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU  
WÓJT GMINY NĘDZA 47-440 NĘDZA, UL. JANA III SOBIESKIEGO 5  

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 102 
poz. 651 z późn. zm.)  

O G Ł A S Z A  
1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaŜ nieruchomości niezabudowanej połoŜonej w Górkach Śląskich: 

Lp. Nr działki PołoŜenie 
 

Powierzchnia  
[ha]  

Nr księgi  
wieczystej  

Cena  
wywoławcza  
brutto [zł]  

 
Wadium  [zł] 

Uwagi 

1 197/7 (k.m.1) ul. Ofiar Oświęcimskich 0.1052ha GL1R/00044544/2 62.000,00 6.200,00 Bez obciąŜeń 

2 197/5 (k.m.1) ul. Ofiar Oświęcimskich 0.0878 GL1R/00044544/2 52.000,00 5.200,00 Bez obciąŜeń 

2. Minimalne postąpienie nie moŜe wynosić mniej niŜ 1% ceny wywoławczej. 
3. W miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Górki Śląskie 

zatwierdzonego Uchwałą Nr XLVII/382/10 Rady Gminy Nędza z dnia 1 marca 2010 r. z wyłączeniem wyodrębnionego obszaru 
zgodnie z załącznikiem graficznym ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Ślaskiego Nr 97, poz. 1560 z dnia 31 
maja 2010r. nieruchomość połoŜona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług cenotwórczych oznaczonym 
na rysunku Planu symbolem MN/Uc 05 

4. Przetarg odbędzie się w dniu 06 kwietnia 2012 r. w budynku Urzędu Gminy Nędza (sala narad); dla działki nr 197/5 o godz. 900 , 
natomiast dla działki nr dla działki nr 197/7 o godz. 930.  

5. Wadium w wysokości wskazanej w tabeli, naleŜy wpłacić do dnia 02.04.2012r. przelewem na konto Gminy Nędza ING BANK 
ŚLĄSKI o/Racibórz 34 1050 1328 1000 0004 0003 2553. Za datę wpłynięcia wadium uwaŜa się wpływ środków pienięŜnych na 
konto Gminy Nędza. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. 
Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niŜ przed upływem 3 dni 
od dnia zamknięcia przetargu na podane przez uczestnika konto bankowe.  

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

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

8. Koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.  
9. Warunki uczestnictwa w przetargu: Uczestnikami przetargu mogą być polskie i zagraniczne osoby fizyczne posiadające pełną 

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

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

11. Szczegółowe informacje moŜna uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy, pokój nr 20, tel. 32 410 20 18 wew. 36.  
12. Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej www.bip.nedza.pl. 

 
OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NĘDZY  

z dnia 13 lutego 2012 roku 
o obsadzeniu mandatu radnego  w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Nędza zarządzonych na dzień 11 marca 2012 roku  

BEZ GŁOSOWANIA w okręgu wyborczym nr 5 
                         
  Na podstawie art.189 ust.1  ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw (Dz. U. z 2010r. Nr 176 poz.1190 i z 2011r. Nr 34 poz.172 ) w związku z art.16 ust.3 ustawy z dnia 5 stycznia 
2011r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (DZ.U. Nr 21 poz.113 z późn. zm.) 

 
GMINNA KOMISJA WYBORCZA W NĘDZY PODAJE DO WIADOMOŚCI 

WYBORCÓW, CO NASTĘPUJE: 
1. W okręgu wyborczym nr 5 utworzonym dla wyboru Rady Gminy Nędza 

wybory uzupełniające dotyczyły obsadzenia 1 mandatu, Gminna Komisja 
Wyborcza w Nędzy zarejestrowała 1 kandydata na radnego. 

2. W związku z tym, na podstawie art.188 Ordynacji wyborczej w okręgu nr 
5 głosowania w wyborach do Rady Gminy Nędza nie przeprowadza się, a 
za wybraną na radną uznaje się następującą zarejestrowaną kandydatkę: 

Z LISTY NR 1 KWW WIDERA Beata Patrycja 
                                                                      

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej                                                                        
Józef Jan ZAGOLA  


