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Życzenia radosnych Świąt Wielkanocnych 

Pełnych radości, miłości i spokoju. 

Niech Chrystus Zmartwychwstały przyniesie 

umocnienie Waszej wiary  

i napełni Wasze serca nadzieją 

Radosnych, pełnych rodzinnego ciepła, 

spotkań przy wielkanocnym stole  

oraz smacznego jajka. 

Zdjęcie prezentuje prace dzieci z Przedszkola w Nędzy     Wójt Gminy oraz Redakcja 

 

PORZĄDEK UROCZYSTOŚCI PROCESJ KONNEJ W ZAWADZIE KSIĄŻĘCEJ 

Miejsce: Zawada Książęca, ul. Raciborska. 

Termin: 1 kwietnia 2013 r. 

Zbiórka uczestników: godz. 13 00 na parkingu 

Kościoła pw. Świętego Józefa Robotnika. 

Harmonogram procesji: 

 udzielenie Błogosławieństwa Bożego uczestnikom, 

 formowanie i wymarsz procesji:  godz. 13 00 – 13 15, 

 przejazd ulicami sołectw: Zawada Ks. (ul. Betonowa 

do ul. Ciechowickiej), Ciechowice (ul. Odrzańska); 

powrót do Zawady Ks. (ul. Południowa); przejazd 

polami do Łęgu (ul. Okrężna); powrót do Zawady Ks. 

na ul. Leśną, następnie wyścigi konne parami, a po 

nich korowód udaje się na miejsce uroczystości – plac 

za kościołem, 

 godz. 14 40 : prezentacja procesji – przejazd 

uczestników, 

 wręczenie statuetek uczestnikom procesji konnej przez Wójta Gminy Nędza, 

 godz. 15 00 : pokazy kaskaderskie: skoki przez przeszkody – ujeżdżanie koni, 

 godz. 1630 : wspólny poczęstunek uczestników procesji oraz gości, 

 godz. 1700 : zakończenie procesji konnej.        

Informacja: Józef Zagola 

Nr 3 
 

marzec 

2013 
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OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY 

 
 

WÓJT GMINY OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 

ZABUDOWANEJ 

Lp. Numer 

działki 

Położenie Powierzchnia Numer księgi 

wieczystej 

Cena 

wywoławcza 

Wadium 

1. 744/2 Zawada Książęca 

ul. Raciborska 

0.1582 ha GL1R/00054149/6 135.725,58 zł 13.600,00 zł 

 

I.  Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej. Teren nieruchomości jest ogrodzony. 

Pozostała część działki porośnięta jest trawą oraz krzewami. Nieruchomość jest wyposażona w urządzenia infrastruktury 

technicznej, takie jak: energię elektryczną, instalację wodociągową. Brak systemu kanalizacji sanitarnej, ścieki odprowadzane 

są do własnego szamba. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny upraw 

polowych. 

II. W miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Zawada Książęca 

zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nędza Nr XL/362/2006 ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 

42, poz. 1186 z dnia 5 kwietnia 2006 r. nieruchomość zlokalizowana jest w terenie oznaczonym symbolem MN/RM/Uo12 – 

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej. 

III. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej. 

Przetarg odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2013 r. o godzinie 8.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy przy ul. Jana III 

Sobieskiego 5 - sala narad, pierwsze piętro. 

Wadium w wysokości 13.600,00 zł, należy wnieść w formie pieniężnej, najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2013r. przelewem na 

konto Gminy Nędza ING BANK ŚLĄSKI o/Racibórz 23 1050 0099 6825 7777 7777 7777. Za datę wpłynięcia wadium uważa 

się wpływ środków pieniężnych 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 niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na podane przez uczestnika konto bankowe. Dowód 

wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie osobę, która wpłaciła wadium i tym samym uprawniona jest do wzięcia 

udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość, której wpłata dotyczy. Osoba, która wygra 

przetarg zobowiązana jest do zapłaty wylicytowanej kwoty (do której zalicza się wpłacone wcześniej wadium) z takim 

wyprzedzeniem, aby w dniu wyznaczonym na zawarcie aktu notarialnego, można było potwierdzić, iż wymagana kwota 

została zaksięgowana na jego rachunku bankowym gminy. 

Warunki uczestnictwa w przetargu: Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, a także inne podmioty 

posiadające zdolność do czynności prawnych. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wymaganym 

terminie i wymaganej wysokości. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu 

wniesienia wadium i okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu. 

IV. Organizator przetargu na piśmie zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia 

umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli 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. 

V. Nabywca nieruchomości ponosi zarówno koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości tj. koszty notarialne oraz koszty 

związane z ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej tj. koszty sądowe. 

VI.  Wójt Gminy Nędza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn. 

VII. Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej www.bip.nedza.pl. Szczegółowe informacje można 

uzyskać w godzinach pracy urzędu w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy w pokoju nr 11 lub telefonicznie pod numerem 32/410 23 

99 wew. 38. 

 
 

GODZINY PRACY URZĘDU GMINY W NĘDZY W WIELKI PIĄTEK 

 Informuje się, że w dniu 29 marca 2013 roku  w Urzędzie Gminy w Nędzy wyznaczono godziny przyjmowania 

interesantów od 7.30 do 12.00.  

 

KOLEKTORY SŁONECZNE 

  Ruszyła kolejna akcja związana z dotacją do kolektorów słonecznych.  Dotacje te są przeznaczone dla właścicieli lub 

osób posiadających prawo do dysponowana domem. Mogą z nich skorzystać mieszkańcy którzy nie są podłączeni do sieci 

ciepłowniczej. Dotacja do zakupu i instalacji kolektorów słonecznych wynosi 45% kosztów poniesionych przez mieszkańca, nie 

większych niż tzw. koszty kwalifikowane. Fundacja SOL, prowadzi infolinie, gdzie każdy może dowiedzieć się wszystkiego o 

instalacjach kolektorów słonecznych, jeszcze przed podjęciem decyzji. 
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu infolinii : 801 011 272. 

 

ROZLICZENIE  Z URZĘDEM SKARBOWYM 

Przypomina sie mieszkańcom, że wydawanie formularzy, przyjmowanie zeznań oraz udzielanie informacji podatkowej 

będzie się odbywać w budynku Urzędu Gminy w Nędzy w dniu 3 kwietnia br. w godzinach od 9.00 do 11.00. 

 

http://www.bip.nedza.pl/


ZNANI I NIEZNANI Z GMINY NĘDZA – ARTUR DUNKEL 

Podczas pobytu na warsztatach wakacyjnej szkoły gotowania 

w Nędzy mieliśmy okazję poznać bliżej smaki  hinduskiej 

społeczności. Twój pobyt w Indiach znacznie różnił się od tych 

oferowanych przez biura podróży. 

Tak, to prawda. Mój wyjazd miał na celu duchowy rozwój, poznanie 

kultury  wedyjskiej czy też kultury starożytnych Indii, której każdy 

aspekt związany jest z Bogiem. Kiedy mówię o kulturze wedyjskiej 

mam na myśli kulturę, która istniała na terenach dzisiejszych Indii, ale 

również wykraczała ona dalej. Kultura wedyjska istniała już na długo 

przed buddyzmem, jest to kultura, której początku nie da się określić 

w czasie, a pozostałości tej kultury są wciąż obecne w Indiach. Istotą 

tej kultury jest to, żeby dedykować wszystkie swoje działania Bogu. W 

Indiach odwiedziłem wiele takich miejsc, gdzie w centrum miasteczka 

była świątynia, a wszyscy mieszkańcy miasteczka  aktywnie 

angażowali się w życie świątynne. Muzycy grali i śpiewali pieśni dla Boga, malarze przyozdabiali świątynie, farmerzy ofiarowywali 

różne produkty ze swoich pól, kucharze gotowali a kapłani uświęcali przygotowane pożywienie na ołtarzu, w wyniku czego 

wszyscy byli tam bardzo szczęśliwi po prostu służąc  Bogu. I nikt nigdzie się nie spieszył. To w pewnym stopniu miało miejsce 

także w kulturze europejskiej jeszcze przed kilkoma set laty, gdzie większość literatury i sztuki była o tematyce duchowej. 

Niesamowite doświadczenie.  

Czy kultura wedyjska oznacza wiarę w wielu bogów? 

Nie. Jest to powszechne nieporozumienie, że w kulturze Indii 

wierzy się w wielu bogów. Pisma starożytnych Indii zwane 

Wedami mówią o jednym Bogu, który jest najwyższy. Z definicji 

tylko jeden może być najwyższy. Wedy   mówią o tak im właśnie 

Bogu, Bogu który jest nieograniczony pod każdym względem, nie 

jest  On też ograniczony do jednego tylko imienia. Tak jak słońce 

w różnych częściach świata może być określane różnymi 

imionami w zależności od języka jak – słońce w Polsce, czy też 

sun w Anglii, czy die Sonne w Niemczech. Tak też Bóg ma wiele 

imion, jak: Kryszna, Jahwe, Allah itd., ale to ten sam jeden Bóg. 

W Indiach jest jedna księga po tytułem Tysiąc imion Boga. 

Czy takie życie poza społeczeństwem, skupione na 

praktyce duchowej pozwala poznać kulturę Indii? 

Praktyka duchowa wcale nie musi oznaczać życia poza 

społeczeństwem. W świątyni, w której mieszkałem, odwiedzało 

nas wielu gości, a raz w roku organizowaliśmy festiwal na 50 tysięcy osób. Świątynia to raczej bardzo ważna część 

społeczeństwa, gdzie ludzie mogą się udać i otrzymać duchową wiedzę oraz inspiracje na ścieżce życia. Jak wspomniałem 

wcześniej kultura Indii i praktyka duchowa to dwie nieodłączne rzeczy. 

Czy w klasztorze mnichów buddyjskich można spotkać turystów z Europy? 

W samych Indiach jest niewiele klasztorów buddyjskich, a ja przebywałem w tradycyjnym klasztorze  Wisznuickim zwanym też 

Hare Kryszna w południowych Indiach, gdzie turystów nie było za wielu, choć czasami się pojawiali. 

Skąd wziął się u ciebie pomysł na pierwszą wyprawę do Indii i jakie były oczekiwania? 

Kiedy chodziliśmy z bratem do liceum, wtedy zaczęliśmy interesować się kulturą i filozofią Indii. Już wtedy wiedziałem, że 

prędzej czy później tam wyląduje. Po maturze pojechałem do warszawskiej świątyni Hare Kryszna, żeby dowiedzieć się czegoś 

więcej. Ostatecznie spędziłem tam dwa lata, po czym rozwinąłem ogromne pragnienie podróżowania i następny rok spędziłem na 

podróżowaniu samochodem kempingowym wraz z dwoma mnichami z Czech. Wspólnie jeździliśmy po Europie organizując 

programy z kultura Indii i rozprowadzając  duchową literaturę .W końcu spotkałem mojego starego znajomego, który wrócił po 

dwuletnim pobycie z Indii i który wybierał się tam znowu. Nie mogłem 

przegapić takiej okazji. Już wcześniej wiedziałem wiele na temat Indii 

i rozumiałem, czego mogę się spodziewać, ale wciąż byłem mile 

zaskoczony, kiedy ostatecznie się tam znalazłem. W życiu lepiej jest 

nie oczekiwać zbyt wiele, bo można się rozczarować, ale dobrze jest 

mieć otwarte nastawienie, aby zawsze móc nauczyć się czegoś 

nowego. 

Jakich rad możesz udzielić osobom  wybierającym się do Indii 

po raz pierwszy? 

Najlepiej pojechać z kimś, kto już tam był i ma doświadczenie. Dzięki 

temu unikniemy wielu niespodzianek, które nie zawsze są przyjemne. 

Ogólnie radzę dużo odwagi w życiu, bo do odważnych świat należy. 



Aktualnie przebywasz w świątyni na Lake Isle w Irlandii. Czy mógłbyś przybliżyć, 

nam jak wygląda  życie w takim miejscu, obowiązujące zasady i zwyczaje? 

W świątyni jak i w większości świątyń Kryszny mnisi wstają wcześnie rano. My wstajemy o 

4:00 rano, bierzemy kąpiel i idziemy na poranny program, czyli zaczynamy od modlitw i 

pieśni przy akompaniamencie indyjskich instrumentów i czasami  spontanicznego tańca, jeśli 

nas poniesie. Już później ma miejsce medytacja polegająca na wymawianiu świętych imion 

Boga: Hare Kryszna Hare Kryszna Kryszna Kryszna Hare Hare; Hare Rama Hare Rama Rama 

Rama Hare Hare, co fachowo nazywa się mantra medytacja. Mantra to sanskryckie słowo, 

które oznacza uwolnić umysł, który często  niepotrzebnie się czymś przejmuje. A korzeniem 

tych niepokojów jest to, że utożsamiamy się z tymczasowym materialnym ciałem, a nie 

wiecznością, czyli naszym prawdziwym  ja. Mantra ma za zadanie pomóc nam doświadczyć 

naszej wiecznej egzystencji jako duszy, co wiąże się także z doświadczeniem 

nieograniczonego duchowego szczęścia. Następnie około godziny 8:00 jest wykład z filozofii i 

o 9:00 śniadanie, oczywiście wegetariańskie. Po śniadaniu każdy ma jakieś praktyczne 

zajęcie. Ta wyspa to projekt, który ma na celu propagowanie  kultury wedyjskiej, a także 

prostego, w zgodzie z naturą, życia. Dążymy do samowystarczalności. Uprawiamy własne ekologiczne warzywa, mamy swój las, 

aby mieć drzewo na opał itd. Ale wciąż jeszcze kupujemy wiele rzeczy, np. gaz, prąd czy ubrania. Ogólnie wielbiciele Kryszny 

przestrzegają 4 zasad czystości. Pierwsza zasada dotyczy niejedzenia mięsa, ryb i jajek – to pomaga nam rozwinąć miłosierdzie 

do wszystkich żywych istot i miłości do Boga. Pisma Indii mówią, że jeśli mamy pod dostatkiem warzyw, ziarna, owoców, 

produktów mlecznych nie powinniśmy niepotrzebnie zabijać zwierząt. W dzisiejszych czasach zwierzęta są torturowane już od 

samych narodzin w wielkich rzeźniach. To jest zła karma. Karma znaczy prawo akcji i reakcji. Tak jak Biblia mówi – jak zasiejesz, 

tak zbierzesz. Wielu ludzi, którzy przeszli na wegetarianizm doświadcza pozytywnej zmiany, ludzie czują się lepiej i spokojniej, a 

ze spokoju przecież szczęście płynie. Druga zasada zabrania używania środków odurzających, czyli nie pijemy alkoholu, nie 

palimy papierosów itd. To obdarza nas siłą do praktykowania wyrzeczeń. W trzeciej zasadzie nie uznajemy uprawiania hazardu, 

który niszczy prawdomówność. Zasada czwarta dotyczy nieangażowania się we współżycie pozamałżeńskie - co daje czystość 

umysłu.  

Jaką drogę trzeba pokonać, żeby dostać się w progi świątyni, w 

której aktualnie przebywasz? 

Trzeba po prostu chcieć. To miejsce jest bardzo otwarte na gości. Każdy 

może przyjechać na kilka dni, odpocząć od miasta, zaczerpnąć trochę 

duchowości, a jeśli ktoś chce i jest w stanie praktykować w ramach  

programy świątynnego to może zostać na stałe.  

Czy było jakieś wydarzenie, które miało szczególny wpływ na 

twoje dalsze życie?  

Największy wpływ na moje życie miały książki Bhaktivedanty Swamiego 

Prabhupada, które gorąco każdemu polecam. Dają one prosty i klarowny 

wgląd w to, czym jest życie duchowe ponad religiami i jakimikolwiek 

innymi desygnatami. Innym ważnym wydarzeniem w moim życiu był 

pobyt na malutkiej farmie w południowych Indiach. Żyliśmy tam bez 

prądu, jedliśmy to, co wyhodowaliśmy, gotowaliśmy na drewnie, które 

sami musieliśmy sobie nazbierać i w ogólności żyliśmy tam bardzo prosto, 

ale to był najszczęśliwszy okres w moim życiu. Nikt z nas nie liczył czasu. 

Zrozumiałem wtedy, że życie nie polega na gonitwie za pieniędzmi i 

najnowocześniejszymi gadżetami, ale po prostu na dobrych związkach 

między ludźmi i życiu w zgodzie z naturą i prawami Boga. 

Będąc z dala od rodzinnego domu za czym najbardziej tęsknisz? 

Oczywiście tęsknie za moimi rodzicami, braćmi i rodziną w szczególności. 

Tak się mi jakoś poukładało życie po maturze, że za często w domu nie 

bywałem, ale teraz jak już się pojawię, to spędzamy ze sobą dobre chwile i 

możemy się wówczas bardziej docenić. Mówi się, że w rozłące przywiązanie 

do bliskich się wzmaga. 

Zjeździłeś przysłowiowy „kawał świata”, czy jest jeszcze takie 

miejsce, które chciałbyś odwiedzić, może tacy ludzie, z którymi chciałbyś się spotkać? 

Kiedyś miałem plany pojechać wszędzie, ale zakochałem się w Indiach, także pomimo tego że spędziłem tam ponad dwa lata to 

wciąż jest tam wiele miejsc, które mógłbym i chciałbym odwiedzić. 

Czy możesz nam  zdradzić jakieś plany na najbliższy czas? 

Do lata zostanę tutaj na wyspie w Irlandii. W lecie jest organizowanych wiele festiwali związanych z kulturą Indii w całej Europie, 

także w Polsce. W lipcu i sierpniu każdego dnia mają miejsce takie festiwale w różnych miejscowościach na Pomorzu. Jeśli ktoś 

jest zainteresowany oto strona internetowa: www.vivakultura.pl. Osobiście na pewno udam się na niektóre z nich, a w styczniu 

2014 wracam do Indii. Tym razem planuje na krócej, ale zobaczymy jak wyjdzie.     

              (j.b)

          Opis zdjęć od góry: po kąpieli w rwącym Gangesie u podnóża Himalajów; wieczory w 

wioskach z dziećmi spędzane przy śpiewie i tańcu; gotowanie na żywym ogniu; czas posiłku; złota świątynia w Amritsarze. 

http://www.vivakultura.pl/


Z ŻYCIA GMINNYCH SZKÓŁ 
                

NIECH ŻYJE BAL – ZABAWA KARNAWAŁOWA KLAS I-III 

W Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Nędzy odbyła się zabawa karnawałowa – wielki bal 

przebierańców. A jak bal, to koniecznie kostiumy. Wśród dziewczynek przeważały stroje 

księżniczek, czarodziejek , natomiast chłopcy przebrali się m.in. za policjantów, rycerzy lub piratów. 

Można także było zaobserwować ciekawe postacie ze współczesnych bajek czy filmów, np. 

Spiderman. Oprawę muzyczną tegorocznego balu przygotowała Sylwia Linek, wychowawczyni 

klasy II a . Dzieci miały okazję przejść przez wszystkie gatunki muzyki tanecznej. Tańczyły 

macarenę, kaczuszki czy krasnoludka. Dzieci popisywały się swoimi umiejętnościami w tańcu 

dyskotekowym. W czasie przerw od tańca nie zabrakło też poczęstunku w postaci soczków i 

słodyczy. Dzieci bawiły się świetnie, dopisywały im znakomite humory. Jednak, jak to w 

życiu bywa, wszystko co miłe, szybko się kończy. Trzeba było się rozstać. Wszyscy 

uczestnicy gromkimi brawami podziękowali sobie za wspólną trzygodzinną zabawę.  

     ZSG w Nędzy, Agnieszka Grzybowska    

 

WYRÓŻNIENIE W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE „ŚNIADANIOWA KLASA”  

Konkurs „Śniadaniowa Klasa” został zorganizowany przez Zakłady Tłuszczowe 

„Bielmar” z siedzibą w Bielsku Białej. Miał na celu nauczenie dzieci krytycznej oceny 

własnego sposobu odżywiania i zachowania, kształtowanie umiejętności wyboru właściwych 

produktów do spożycia, budowanie poczucia odpowiedzialności i estetyki, uczenie zasad 

savoir-vivru, poznanie zdrowych i niezdrowych produktów żywnościowych, zdobycie 

podstawowych wiadomości o witaminach i składnikach mineralnych, kształtowanie postawy 

wybierania zdrowych produktów i właściwego komponowania posiłków, uświadomienie uczniom zależności między odżywianiem a zdrow iem i 

prawidłowym rozwojem organizmu. Na konkurs należało nadesłać : scenariusze zajęć przeprowadzonych w klasach I-III, prace plastyczne 

wykorzystujące logo firmy „Bielmar”, zdjęcia dokumentujące przebieg zajęć, opis klasy oraz zdjęcia dokumentujące przygotowanie śniadania oraz 

wierszyki reklamujące margarynę śniadaniową. Komisja konkursowa przyznała uczniom klas III a i IIIb WYRÓŻNIENIE za pracę „Podróż do 

Śniadaniowej Krainy” przygotowaną pod kierunkiem wychowawców Agnieszki 

Grzybowskiej i Barbary Rerich.  Jest to ogromna niespodzianka dla nas. Klasy 

uczestniczyły w takim przedsięwzięciu po raz pierwszy. Zajęcia były realizowane w 

ramach Programu Ekologicznego „Z ekologią za pan brat”, jaki realizują już trzeci rok 

klasy III a i III b ZSG w Nędzy. Walka o wyróżnienia okazała się bardzo zawzięta gdyż 

w tym roku na konkurs przysłano aż 520 prac ze szkół w całej Polsce. Każdy z 

uczniów otrzyma nagrodę za to wyróżnienie, zaś szkoła zdobyła sprzęt sportowy. 

Bardzo serdecznie dziękujemy uczniom klas III za poświęcenie temu przedsięwzięciu 

swojego wolnego czasu (gdyż zajęcia odbywały się po lekcjach) oraz rodzicom 

naszych uczniów państwu: Miebes, Popow, Czogała, Drewniak za pomoc w 

przygotowaniu efektu końcowego czyli uroczystego śniadania w klasie.  

  ZSG w Nędzy, Agnieszka Grzybowska i  Barbara Rerich 

 

UDZIAŁ  W  X   PRZEGLĄDZIE TEATRÓW DZIECIĘCYCH „SCENKA” 

19 marca 2013r. dzieci z grupy „Żabki” wzięły udział w  X Przeglądzie 

Teatrów Dziecięcych „Scenka” w sali widowiskowej Domu Kultury w Rybniku 

Niewiadomiu. Konkurs skierowany był do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych. Aktorzy z grupy 

„Żabki” wystąpili z przedstawieniem pod tytułem „Pracowita pszczółka”, którego reżyserami były Ewelina 

Charuk i Adriana Kowol.  Jury przy ocenie wzięło pod uwagę następujące kryteria: autentyzm prezentacji, 

dobór repertuaru, dykcję i emisję głosu, ruch sceniczny, scenografię, wartości dydaktyczne, ogólny wyraz 

artystyczny. Do przedszkola wróciliśmy zmęczeni, ale 

zadowoleni  z naszego występu. Przedszkole w Nędzy 

 

MATEMATYKA NA 5 W G 5 

  Pod taką nazwą 6 marca br. w Gimnazjum nr 5 im. Jana Pawła II w Raciborzu odbył 

się nowy konkurs matematyczny, w którym wzięła udział trzyosobowa drużyna z ZSP w 

Babicach w składzie: Sandra Muzykant, Izabela Jarzombek, Łukasz Wydra. W konkursie 

startowało 48 uczniów  z terenu powiatu raciborskiego. Nasza uczennica, Sandra Muzykant, 

zdobyła III miejsce, natomiast w kategorii drużynowej nasza szkoła zdobyła IV miejsce.  

Gratulujemy uczniom oraz ich opiekunce, Róży Chrubasik.      ZSP w Babicach, Rozwita Sroka 

 

ŚWIĘTO KOBIET W PRZEDSZKOLU 

Dzień 8 marca 2013 roku był bardzo radosnym dniem dla wszystkich dziewczynek i 

pań w  Przedszkolu w Nędzy. Zarówno przedszkolni chłopcy jak i przedszkolni mężczyźni i 

tatusiowie od samego rana składali płci pięknej radosne życzenia, obdarowywali uśmiechami, 

kwiatami i słodyczami. Podczas wspólnej akademii wszystkich grup "Biedronek", "Myszek", 

"Kotków" i "Żabek" głównie chłopcy recytowali wiersze, śpiewali piosenki i wręczyli 

własnoręcznie wykonane prezenty. I chociaż w Przedszkolu w Nędzy jest zawsze miła 

atmosfera, ten dzień był na pewno szczególny.                    Przedszkole w Nędzy, Alicja Jordan 

WIOSNA 

Miała przyjść wiosna słoneczna, radosna... A przyszła smutna, mglista, rozpadana... 

Jednak przedszkolakom z Nędzy to nie przeszkadzało. Przeganiając zimę wystroiliśmy się - 

łącznie z naszymi paniami - w zielone radosne ubranka, by zima zobaczyła, że dosyć już 

panowania bieli. Z powodu deszczu nie wyszliśmy z przygotowaną wcześniej Marzanną do 

ogrodu, lecz wyganialiśmy ją śmiechem, radością i wesołą piosenką kolejno z sal „Biedronek”, 

„Myszek”, „Kotków” i „Żabek”. Wiosnę powitaliśmy szukając w salach jej oznak. I znaleźliśmy! 

Była to zielona rzeżucha na tackach, zielona cebulka w doniczkach, gałązki z młodymi listeczkami w wazonach, a przede wszystkim nasze radosne 

nastroje. Takich wspaniałych, słonecznych nastrojów jak w naszym przedszkolu życzymy wszystkim na całą wiosnę.   

           Przedszkole w Nędzy, Alicja Jordan 



ROZSTRZYGNIĘTE KONKURSY NA ZADANIA PUBLICZNE 

 Dotowane z budżetu 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 każdego konkursu z osobna. 

 

I. 12 lutego 2013 r. o godzinie 1000  w Urzędzie Gminy nastąpiło otwarcie ofert konkursowych na zadanie w zakresie: „Przeciwdziałanie 

uzależnieniom i patologiom społecznym”. Komisja w składzie: Joanna Ratuszniak, Edyta Szajt, Irmina Goździewicz rozpatrywała następujące 

złożone oferty-do konkursu przystąpiło 4 oferentów: 

1. Uczniowski Klub Sportowy „Zryw”, ul. Jana Pawła II 41a, Nędza. 

2. Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i Ich Rodzin, ul. Sportowa 10, 47-440 Nędza. 

3. Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży Wczoraj, Dziś i Jutro „BAJTEL”, ul. Raciborska 55, 47-440 Zawada Książęca. 

4. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, ul. Prosta 53, 65-783 Zielona Góra. 

Na realizację zadania w zakresie „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” zabezpieczono w budżecie Gminy Nędza na 2013 rok 

kwotę 17.000,00 zł.  

Dotacja została przyznana wszystkim oferentom w następujących kwotach: 

1. Uczniowski Klub Sportowy „Zryw”, ul. Jana Pawła II 41a, Nędza – 8.000,00 zł. 

2. Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i Ich Rodzin, ul. Sportowa 10, 47-440 Nędza – 1.000,00 zł. 

3. Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży Wczoraj, Dziś i Jutro „BAJTEL”, ul. Raciborska 55, 47-440 Zawada Książęca – 8.000,00 zł. 

Termin realizacji zadania publicznego ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2013 r 

 

II. 14 lutego 2013 r. o godzinie 900 w Urzędzie Gminy nastąpiło otwarcie ofert konkursowych na zadanie w zakresie: „Ochrona i 

promocja zdrowia”. Komisja w składzie: Joanna Ratuszniak, Edyta Szajt, Artur Kalus rozpatrywała następujące złożone 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 budżecie Gminy Nędza na 2013 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 30.11.2013 r. 

 

III.         12 lutego 2012 r. o godzinie 900  w Urzędzie Gminy nastąpiło otwarcie ofert konkursowych na zadanie w zakresie: „Wspierania i 

upowszechniania kultury fizycznej”. Komisja w składzie: Joanna Ratuszniak, Edyta Szajt, Artur Kalus rozpatrywała następujące złożone oferty-

do konkursu przystąpiło 5 oferentów: 

5. Ludowy Klub Sportowy 1908 Nędza, ul. Sportowa 10, Nędza. 

6. Ludowy Klub Sportowy Górki Śląskie, ul. Ofiar Oświęcimskich 2c, Górki Śląskie. 

7. Ludowy Klub Sportowy „Sparta” Babice, ul. Wiejska 68, Babice. 

8. Uczniowski Klub Sportowy „Zryw”, ul. Jana Pawła II 41a, Nędza. 

9. Ludowy Klub Sportowy Zgoda, ul. Olimpijska 1, 47-440 Zawada Książęca. 

Na realizację zadania w zakresie „ Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” zabezpieczono w budżecie Gminy Nędza na 2012 rok kwotę 

78.300,00 zł.  

Dotacja została przyznana wszystkim oferentom w następujących kwotach: 

4. Ludowy Klub Sportowy 1908 Nędza – 31.000,00 zł. 

5. Ludowy Klub Sportowy Górki Śląskie – 20.600,00 zł. 

6. Ludowy Klub Sportowy Sparta Babice – 10.700,00 zł. 

7. Uczniowski Klub Sportowy „Zryw” Nędza – 5.000,00 zł. 

8. Ludowy Klub Sportowy Zgoda, ul. Olimpijska 1, 47-440 Zawada Książęca– 11.000,00 zł. 

Termin realizacji zadania publicznego ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2013 r. 

 

IV. 18 lutego 2013 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, Artur Kalus rozpatrywała następujące 

złożone oferty-do konkursu przystąpiło 4 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 na rzecz dzieci i młodzieży Wczoraj, Dziś i Jutro „BAJTEL”, ul. Raciborska 55, 47-440 Zawada Książęca 

Na realizację zadania w zakresie: „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” zabezpieczono w budżecie 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 – 6.250,00 zł. 

2. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów –2.000,00 zł. 

3. Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego – 4.000,00 zł. 

4. Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży Wczoraj, Dziś i Jutro „BAJTEL”, ul. Raciborska 55, 47-440 Zawada Książęca – 3.100,00 zł. 

Przyznane środki finansowe zleceniobiorca zobowiązany jest wykorzystać w terminie do 30.12.2013r. 

Komisja w składzie: Joanna Ratuszniak, Edyta Szajt, Artur Kalus, Irmina Goździewicz 

 

 

 

ODDAJ KREW 

 Kolejna akcja honorowego oddawania krwi organizowana przez Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża  z Nędzy 

planowana jest na 28 kwietnia br. od godz. 900 do godz.1300. Akcja zostanie zorganizowana na placu przy Urzędzie Gminy w Nędzy. Należy 

pamiętać, że każdy kto chce zostać krwiodawcą, musi mieć ukończone 18 lat i podczas akcji posiadać ze sobą ważny dokument tożsamości. Na 

początku wypełnia formularz, a potem przechodzi badania lekarskie i tylko za zgodą lekarza może zostać pobrana krew. 

 

 



Z ŻYCIA GMINY 

 

 

WYGRANY KONKURS NA DOFINANSOWANIE 

UKS Zryw w Nędzy po raz trzeci z rzędu wygrał konkurs na dofinansowanie wyjazdów na basen. Spośród tysięcy projektów 

nadesłanych z całej Polski klub otrzymał potwierdzenie na 100% kwoty wnioskowanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Cały 

projekt opiewa na 

kwotę 27900 zł w tym 

kwota przyznana z 

ministerstwa to 

22320zł, pozostałą 

kwotę jako wkład 

własny zapewnił Urząd 

Gminy w Nędzy. 

Program trwał będzie 

od 1.03.2013 do 

30.11.2013. W tym 

czasie dzieci i młodzież 

z całej gminy będzie 

jeździła 2 razy w 

tygodniu (w każdą 

środę i piątek) na krytą 

pływalnię do Rybnika. 

Całkowity koszt przejazdu, wejściówki na basen oraz opiekę pokrywa Uczniowski Klub Sportowy "Zryw" przy Zespole Szkolno-

Gimnazjalnym w Nędzy. W ramach wyżej wymienionego projektu po otrzymaniu dotacji w kwocie 10% zostanie także zakupiony 

sprzęt sportowy.  

           Opiekunowie: Sylwester Bobrzik i Elwira Krentosz 
TANCERKI Z CIECHOWIC  

Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu już po raz siódmy 

zorganizował Karnawałową Rewię Tańca. Impreza odbyła się w dniu 2 

lutego  w Hali Widowiskowo - Sportowej Arena - Rafako w Raciborzu pod 

patronatem Starosty Raciborskiego Adama Hajduka. Rewia miała na 

celu pokazanie i ocenianie umiejętności początkujących jak i bardziej 

zaawansowanych tancerzy, którzy zaprezentowali się w tańcach 

standardowych i latynoamerykańskich.  Spośród 60 par Okręgu 

Raciborskiego dwie mieszkanki Ciechowic Michaela Gzuk i Marta 

Jezusek z partnerem Marcinem Nowakiem otrzymały dwie z pośród 

trzech nagród                                  

       Marian Gzuk 

                                                                        

TURNIEJ O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY NĘDZA 

 W dniu 16 marca br. na sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-

Gimnazjalnego w Nędzy odbył się kolejny turniej piłki nożnej drużyn 

sześcioosobowych o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Nędza dla niezrzeszonych. W turnieju wzięło udział 6 drużyn 

piłkarskich, w tym jedna z zaprzyjaźnionej Gminy z Czech – Velke Hoštice. Cztery drużyny reprezentowały naszą gminę. Turniej 

przebiegał w duchu sportowej rywalizacji, a zawodnicy wykazali dobre przygotowanie piłkarskie. W tej atmosferze rywalizacji 

wygrała drużyna Nędza I, wygrywając 3 mecze i tym samym odebrała puchar z rąk przewodniczącego Gerarda Przybyły.  

 Mecze rozgrywano systemem każdy z każdym w grupie– 2 razy po 10 minut. Oto wyniki: GRUPA A: Górki Śl.- Nędza II 

4-2, Velke Hoštice - Nędza II 1-5, Velke Hoštice - Górki Śl. 4-3, GRUPA B: Nędza I- Pivexin 13-2, Dziergowianie - Nędza I 2-11, 

Pivexin - Dziergowianie 1-2. Następująco natomiast przedstawiają się wyniki finałowe: Velke Hoštice – Pivexin 5-1, Górki Śl. – 

Dziergowianie 8-5, Nędza II - Nędza I 3-6. 

Skład zwycięskiej drużyny Nędza I: Piotr Blochel, 

Mirosław Cyran, Henryk Depta, Sylwester Bobrzik, Tomasz 

Bochenek, Gerard Przybyła.             J. Zagola 

 

 

DZIEŃ KOBIET W SZYMOCICACH 

 Z okazji Dnia Kobiet strażacy z Szymocic wraz z sołtysem i 

radą sołecką zorganizowali spotkanie, na które przybyły 42 panie i na 

pewno nie pożałowały wspólnego biesiadowania przy stole, bogatego 

poczęstunku przygotowanego i serwowanego tylko przez panów.  

Wszystko odbyło się 11 marca w remizie strażackiej w 

Szymocicach.  Uroczystość rozpoczęła się bardzo dystyngowanie- 

lampką wina, po czym dzieci ze świetlicy dzięki przygotowaniu i 

opiece Sylwii Rybki przedstawiły wspaniałą scenkę opartą o formułę 

programu „Teleexspress”. Całemu spotkaniu  towarzyszyła  również 

wspaniała muzyka w formie karaoke prowadzona przez Krzysztofa 

Koziarskiego.      (k.g.) 



PRZYGODA W SZKÓŁCE LEŚNEJ 

 W ramach Akcji Zima,  21 lutego br. został zorganizowany kulig 

lasami Szymockimi oraz lasami Nędzy. Dzięki organizacji świetlicy w 

Szymocicach dzieci  pod opieką Sylwii Rybki mogły zobaczyć bardzo 

ciekawe 

prezentacje o 

zwierzętach i 

grzybach w 

szkółce leśnej, 

zaś strażacy, 

sołtys i rada 

sołecka 

zafundowali 

przepyszne 

kiełbaski na zakończenie szalonej zabawy na śniegu.    

       (k.g.) 

 

 

FERIE NA WESOŁO CZYLI OD AGRAFKI 

DO ZABAWKI 

Gminna Biblioteka Publiczna w 

Nędzy w czasie ferii zimowych w terminie 

od 11  do 15 lutego 2013 r., zorganizowała 

szereg zajęć plastycznych dla 

najmłodszych mieszkańców naszej gminy. 

Uczestnicy warsztatów wykonali przepiękne 

prace plastyczne, m.in. balony z 

podobiznami kota, pirata czy ufoludka, 

magnesy do pisania ważnych wiadomości, 

wesołe piórniki, pudełka na drobiazgi, 

instrumenty muzyczne – megagitary oraz 

bębenki. Brokatowe i cekinowe rybki wykonane również podczas zajęć, posłużyły 

następnie we wspólnej zabawie do wypróbowaniu przez dzieci swoich wędkarskich zdolności. Wszystkie dzieła małych artystów, 

można było podziwić do końca lutego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Nędzy. Każde zajęcia kończyły się słodkim 

poczęstunkiem dla dzieci. Nie zabrakło również pięknych dyplomów dla wszystkich biorących udział w tegorocznych zajęciach.  

              

                Dyrektor GBP w Nędzy, Iwona Czorny 

 

ORDERY I ODZNACZENIA 
HITORYCZNE PASJĄ OD LAT  

W dniu 4 marca 2013 r. w 

Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Nędzy – filii bibliotecznej w 

Babicach odbyło się spotkanie z 

Panem Eugeniuszem 

Bocheńskim, członkiem Zarządu 

Koła Towarzystwa Miłośników 

Ziemi Raciborskiej w Kuźni 

Raciborskiej. Uczestnikami 

prelekcji byli uczniowie Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w 

Babicach, którzy mieli możliwość 

poznania historii, nie tylko z 

podręczników. Dzieci mogły 

zobaczyć , m. in. hełmy z okresu powstań śląskich, bagnet, odznaczenia : Krzyż Walecznych i Krzyż Virtutti Militari oraz znaczną 

kolekcję książek. Spotkaniu towarzyszyły również osobiste wspomnienia Pana Eugeniusza, któremu pasję zaszczepił ojciec, który 

był starszym wachmistrzem w 22 Pułku Ułanów Podkarpackich.        

          Dyrektor GBP w Nędzy, Iwona Czorny 

23 KWIETNIA - ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH                                                            

Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy serdecznie zaprasza, szczególnie najmłodszych czytelników, na spotkanie 

autorskie z Panią Elżbietą Bednarczyk, autorką bajek, m. in. Kłótni w tornistrze. Pisarka będzie gościła w dniu 23 kwietnia 

2013 r. o godz. 9.00 w naszej placówce, mieszczącej się przy ul. Strażackiej 2, w ramach Światowego Dnia Książki i Praw 

Autorskich. Po spotkaniu będzie możliwość zakupu książek i otrzymania dedykacji. Zapraszamy!    

          Dyrektor GBP w Nędzy, Iwona Czorny 

 



POWRÓT PIŁKARZY NA BOISKA, CZYLI ROZPOCZĘCIE RUNDY WIOSENNEJ 

 Gazeta Samorządowa kontynuuje publikację zmagań lokalnych drużyn piłki nożnej. Wszystkie drużyny rozpoczynają 

przygotowania do rundy wiosennej sezonu 2012/2013. W tym numerze GS prezentuje zmiany kadrowe, jakie zostały dokonane 

w poszczególnych drużynach.  

 

V LIGA OKRĘGOWA KATOWICE III 

LKS 1908 NĘDZA 

Rok założenia: 1908 

Barwy: żółto-czerwono-niebieskie 

Mieczysław  Masłowski – trener. 

 

Z kadry ubyli:  

Szymon Paskuda – Piast Gliwice ME, Michał Stroka  - Energetyk ROW Rybnik, Remigiusz Kubik - nie wznowił treningów. 

 

Do kadry przybyli:  

Tomasz Przeliorz – LKS Krzyżanowice, Ernest Chroboczek, Mateusz Kusma – z drużyny juniorów,  

 
KLASA A RACIBÓRZ  

 
 
LKS GÓRKI ŚLĄSKIE  
Rok założenia: 1949 

Barwy: czerwono-niebiesko-zielone 

Krzysztof Polczyk – trener. 

 
Z kadry ubyli: 

Tomasz Czerny - LKS 1908 Nędza, Michał Biczysko- Naprzód Rydułtowy, Marcin Mikler - Sparta Babice, Eugeniusz Dudek 

- LKS Pawłów, Daniel Mrozek - LKS Lyski (powrót z wypożyczenia). 

 
Do kadry przybyli: 
Mateusz Stalik- LKS Bogunice, Andrzej Buliński- Naprzód Rydułtowy, Adrian Rduch- wypożyczenie z KS Inter Krostoszowice, 
Denis Gruszka- Energetyk Rybnik 

 
KLASA C RACIBÓRZ I 

LKS SPARTA BABICE  
Rok założenia: 1951 
Barwy: zielono-czarne 
Bronisław Dziebło – trener.  
 
Z kadry ubyli: Piotr Niestrój- został wypożyczony do LKS „ZGODA” w Zawadzie Książęcej 
 
Do kadry przybyli: Szymon Małaszczuk- LKS Bieńkowice, Kamil Kocjaz- LKS Syrynia 
 
 
LKS ZGODA ZAWADA KSIĄŻĘCA  
Rok założenia: 1950 
Barwy: niebiesko-zielone 

  

Klub nie dostarczył informacji, dane zostaną podane w kolejnym wydaniu gazety samorządowej. 

 

 

PRZED ŚWIYNTAMI 

Iryna: Och Luca coś tako obladowano, dyć se zadźwigosz 

Luca:  A witej, trocha pokupiyłach na świynta 

Iryna: Tak mocka, do cołkyj wsi  

Luca: Ach kaj, wejrzyj hazoki, kurki, baranki, jajca, apluziny trocha czekulad i take insze maszkyty  

Iryna: Dyć przijadom moje charpagany na dwa tydnie, a zając w zegrodzie tyż musi lotać 

Luca: Nie zapomnij se tyż tych naszych zwyczajów jak mosz dzieci w doma 

Iryna: Ja pamiyntom we wielki piontek idymy se do rzyki myć i tam se leży, potym we wielko sobota z tymi małymi ponboczka 

całować i tyż pod krzyż trza coś wrazić, no i we niedziela i dom gniazda robić 

Luca: To se bydziesz miała jedynie tela uciechy, a jo z moim bydymy se sami, ale zajonca mu dom 

Iryna: Jo je rada że sam bydom, trocha se pośmiejymy, a jak te małe przodom ze sikania to je uciecha jak wysypują kożdy 

swoja kupka 

Luca: Toż se raduj, a jo leca jeszcze po konsek kołocza do budki.      

 Eleonora Czekała 



GAZETA SAMORZĄDOWA 
WYDAWCA:  

URZĄD  GMINY  W  NĘDZY  

 ul. Jana III Sobieskiego 5,  
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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 
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Klaudia Wystyrk-Gembalczyk 

redakcja@nedza.pl 

WSPÓŁPRACA: 

K. Okręt 

NAKŁAD: 1.200 egzemplarzy 

Tęsknota 

Rzeka tęsknoty gdzieś płynie 

Modra woda niesie łzy 

Czemu odeszłaś daleko 

Czemu zostawiłaś mnie tu 

Boże, czy tak musiało być 

Zwracam me oczy ku niebu 

Proszę Cię, pomóż mi tu 

Tak bardzo brakuje mi jej 

Pozostał smutek i żal 

Mgła przyniosła spokój 

Gwiazdy straciły blask 

Słońce nie świeci tak jasno 

Los okrutny tak chciał 

Odwróciła się życia karta 

Nie mogę lać gorzkich łez 

Życie idzie dalej i trwa.  

Eleonora Czekała 

Wesołych, zdrowych Świąt Wielkanocnych wszystkim 
emerytom i rencistom 

Życzy Zarząd Koła Emerytów 

 

SESJA W PIGUŁCE 

25 lutego 2013 roku na sesję Rady Gminy przybyło 15 radnych. Przewodniczący Rady Gminy złożył 

informację o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Także wójt gminy złożyła sprawozdanie z 

wykonania podjętych uchwał oraz o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 

 Przewodniczący Rady Gminy  powitał przybyłego na sesję Posła RP Henryka Siedlaczka, który później 

omówił swoją pracę w Sejmie oraz Komendanta Komisariatu Policji w Kuźni Raciborskiej aspiranta Henryka 

Linka. 

    Następnie radni podjęli uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Nędza. 

 Sesja rady przyniosła także dyskusję nad uchwałą dotyczącą wyrażenia zgody na zawarcie z gminami 

Krzyżanowice i Rudnik porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na dostawę energii elektrycznej. Wójt Gminy wyjaśniła, że przedmiotowe trzy gminy: Nędza, 

Krzyżanowice oraz Rudnik utworzą grupę zakupową energii elektrycznej, liderem będzie Gmina Nędza. Będąc w 

grupie  będzie można negocjować niższą cenę, co według wstępnych wyliczeń pozwoli na zaoszczędzenie w ciągu 

dwóch lat ok.120 tys. zł. dla każdej z gmin. Rada Gminy jednogłośnie podjęła ową uchwałę. 

Radni jednogłośnie przyjęli  również uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Nędza do realizacji projektu 

pt: „Indywidualizacja w Gminie Nędza” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który 

skierowany jest do uczniów klas I-III wszystkich szkół w gminie. 

Jednogłośnie radni wyrazili zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących 

własność Gminy mieszczących się przy  ulicach Lnianej i Topolowej. Mieszkańcy mogą nabyć ten teren na 

poszerzenie swoich posesji. 

Zgoda panowała też przy głosowaniu nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 

przetargu nieruchomości znajdujących się w okolicy ulicy Topolowej. Jest to tzw. strefa oddzielająca dwa 

znajdujące się tam osiedla. 

Głos zabrała również skarbnik gminy, która omówiła proponowane zmiany w uchwale budżetowej na rok 

2013 oraz zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy. Rada przyjęła obie zmiany w postaci stosownych 

uchwał.  

  

Wszystkie protokoły z sesji Rady Gminy Nędza można znaleźć na stronie internetowej 

http://bip.nedza.pl/rada/sprawozdania.htm.

 

SIATKÓWKA W GMINIE NĘDZA 

GS prezentuje efekty dalszych zmagań lokalnej drużyny piłki siatkowej VT Nędza. 

 15 marca:  VT Nędza    3 : 0     Jar-Trans Fox Pszów 

 11 marca    Salvequick-Mokate-TKKF Pawłowice  3 : 1     VT Nędza 

 08 marca    VT Nędza    3 : 1 Dach Decker Victoria Pilchowice                    

 01 marca  VT Nędza    2 : 3 KS Volley Katowice 

Przypominamy, że wszystkie mecze u siebie gramy na hali LKS, w piątek o godzinie 18:30.  

    Serdecznie zapraszamy - bądźcie  z nami!        J.L. 
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