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TERENY INWESTYCYJNE W NĘDZY ZNALAZŁY NABYWCÓW

• Firmy Pivexin Technology z Nędzy oraz Elektro-Ster z
Raciborza wygrały przetargi na działki inwestycyjne,
jakie wystawiła na sprzedaż gmina Nędza.

Przedmiotem przetargu były tereny położone w Babicach
przy ul. Wyrobiskowej. Obie nieruchomości położone są na
terenie działalności produkcyjnej, składowania i
magazynowania. W tym rejonie działają już inne
przedsiębiorstwa - betoniarnia i żwirownia.
Działkę o powierzchni 1,5 ha firma z Nędzy nabyła za
428.593,50 zł brutto. Pivexin Technology wyposaża polski
przemysł w podzespoły, począwszy od najprostszych
części maszyn, elementy przeniesienia napędu, po same
napędy, pneumatykę, sprężyny gazowe oraz elementy
specjalistyczne oraz precyzyjne.
Na kupionym terenie firma zamierza wybudować
magazyn i biurowiec. - Teren ma dobrą lokalizację, blisko

Gliwic, a to dla nas ważne - mówi prezes Adrian Slany.
Natomiast działkę o powierzchni nieco ponad 1 ha firma
z Raciborza kupiła za kwotę 298.152,00 zł brutto. ElektroSter zajmuje się m.in. kompleksowymi remontami oraz
modernizacją obrabiarek i maszyn. Firma ma już swoją
siedzibę i hale produkcyjno-montażowe w Raciborzu.
- W Nędzy chcemy wybudować kolejną halę remontu
maszyn wraz z małym biurowcem - mówi prezes zarządu
Jacek Labocha. - Dlaczego zdecydowaliśmy się
zainwestować w gminie Nędza? Mamy tu blisko, a poza tym
gmina się rozwija - dodaje prezes firmy Elektro Ster.
Co ważne, dzięki inwestycjom jest szansa na nowe
miejsca pracy. Przypomnijmy, że nowi inwestorzy spełniając
warunki określone w podjętej przez radnych w Nędzy na
początku roku uchwale, mogą liczyć na zwolnienie z
podatku od nieruchomości.
Gmina przy ul. Wyrobiskowej ma jeszcze inne działki
pod działalność produkcyjną, które planuje sprzedać. •
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ROZSTRZYGNIĘTO NOWY PRZETARG NA ODBIÓR ŚMIECI
Umowa z nowym wykonawcą została podpisana do końca
• Od 1 lipca odbiorem i zagospodarowaniem odpadów 2014 roku. Harmonogram wywozu odpadów obowiązujący
w gminie Nędza zajmuje się konsorcjum firm: w lipcu i sierpniu dostępny jest na stronie internetowej
Tonsmeier Południe sp. z o.o. z Rudy Śląskiej oraz www.nedza.pl. •
raciborskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego. Stawki
za odbiór śmieci dla mieszkańców się nie zmienią.
BEZ NOWYCH DEKLARACJI

Poprzednia

umowa
z
firmą
zajmującą
się
zagospodarowaniem
odpadów
(Przedsiębiorstwo
Komunalne z Raciborza) obowiązywała do końca czerwca.
Gmina ogłosiła więc kolejny przetarg.
Pierwszy - ogłoszony jeszcze w maju został
unieważniony, ponieważ najkorzystniejsza oferta i tak
przewyższała kwotę, którą gmina zamierzała przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
Konieczne więc było ogłoszenie drugiego przetargu.
Zgodnie z przedmiotem zamówienia konsorcjum firm,
które
wygrało
przetarg
będzie
odbierać
i
zagospodarowywać odpady komunalne.

Przypomnijmy, że jeszcze w styczniu tego roku radni
gminy Nędza uchwalili nowe - niższe stawki za odbiór
śmieci. I one się nie zmienią, mieszkańcy w dalszym
ciągu za odpady segregowane będą płacić tyle
samo:
• 10,00 zł od osoby miesięcznie (jeżeli lokal
zamieszkuje jedna albo dwie osoby),
• 8,00 zł od osoby miesięcznie (jeśli trzy osoby),
• 7,00 zł od osoby (jeżeli cztery osoby),
• 6,00 zł miesięcznie (jeżeli pięć osób i więcej).
W związku z tym, nie ma konieczności składania do
urzędu gminy nowych deklaracji.

UL. WIEJSKA W BABICACH TANIEJ
•
Przetarg na przebudowę drogi powiatowej ul.
Wiejskiej w Babicach wygrała firma Auto-Trans Asfalty
sp. z o.o. z Gierałtowic proponując najniższą kwotę.
Inwestycja będzie tańsza niż zakładano. Wykonawca
zaproponował kwotę ponad 370 tys. zł.

Przypomnijmy,

że wcześniej drogą uchwały radni
zdecydowali o zawarciu umowy między gminą a powiatem
o współdziałaniu w zakresie realizacji przebudowy ul.
Wiejskiej. Umowa zakłada, że oba samorządy wyłożą na
przebudowę po tyle samo.
Ulica jest drogą powiatową, więc roboty drogowe leżą w
gestii władz powiatu. Kosztorys inwestorski kilometrowego
odcinka - od ul. Rudzkiej do wjazdu na ul. Wyzwolenia w
Raszczycach - opiewał początkowo na 1,4 mln zł. Gmina z
własnego budżetu miała na ten cel wyłożyć ponad 356 tys.
zł. Taką samą kwotę wyłożyć miał powiat, a reszta
pieniędzy liczono, że pochodzić będzie z dofinansowania.
Starostwo starało się pozyskać na ten cel środki z
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, czyli
tzw. "schetynówki". Niestety, zadanie nie zakwalifikowało
się do dofinansowania.
Ponieważ okazało się, że inwestycja nie zyska wsparcia z
zewnątrz, zdecydowano, że remont zostanie co prawda
przeprowadzony na odcinku, jaki zakładano na początku,
ale bez wymiany podłoża. Każdy z samorządów - gmina
Nędza i powiat raciborski zdecydowały, że przeznaczą na
ten cel po 356 tys. zł.

Po przetargu okazało się jednak, że inwestycja będzie
kosztować
mniej.
Wykonawca
z
Gierałtowic
zaproponował kwotę 376 076,19 zł brutto - To oznacza,
że zmniejszy się udział finansowy gminy w tym
przedsięwzięciu. Gmina i powiat przekażą na ten cel po
200 tys. zł, z małym zapasem na ewentualne roboty
dodatkowe - wyjaśnia Wójt Gminy Nędza Anna Iskała.
Remont ma ruszyć jeszcze w lipcu.
Konsekwencją tańszej realizacji zadania pn.
„Przebudowa drogi powiatowej 3546S, ul. Wiejska w
Babicach” były zmiany w uchwale budżetowej, jakie
podjęli radni z Nędzy na ostatniej sesji. Część środków
jaką udało się dzięki inwestycji zaoszczędzić, została
przesunięta na adaptację budynku do celów Ochotniczej
Straży Pożarnej w Babicach. •
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UL. MODRZEWIOWA W NĘDZY i RUDZKA
W GÓRKACH ŚL. DO REMONTU
• Ul. Rudzką w Górkach Śl. wyremontuje
Przedsiębiorstwo Budowlane Kubik z Krakowa za
138.587,35 zł brutto. Wkrótce zostanie też
rozstrzygnięty przetarg na ul. Modrzewiową w Nędzy.

Ul. Rudzka w Górkach Śląskich wyremontowana zostanie
od skrzyżowania z ul. Ofiar Oświęcimskich do przejazdu
kolejowego. W sumie na długości 180 metrów.
Powierzchnia asfaltowa zostanie wymieniona.
- Ułożone zostaną dwie warstwy asfaltu. Wyremontowany
zostanie też chodnik, wjazdy na posesje oraz częściowo
zjazd na ul. Nową. Droga jest już mocno spękana, warstwa
ścieralna się sypie - mówi Przemysław Jarzombek,
inspektor ds. Planowania Przestrzennego i Infrastruktury
Urzędu Gminy w Nędzy.
Wkrótce rozstrzygnięty zostanie też przetarg na ul.
Modrzewiową w Nędzy. - Droga nie jest ujęta w planie
budowy kanalizacji, więc można ją remontować bez
przyszłych szkód - wyjaśnia inspektor. Wyremontowana
zostanie od ul. Leśnej po Borowiec na długości 385
metrów. Częściowo zostanie wymieniona podbudowa i
położone dwie warstwy asfaltu. Wykonane też zostaną

SZKOŁA W BABICACH TEŻ BĘDZIE EKO

• Ruszyła termomodernizacja budynku Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Babicach. Obiekt zyska
nową elewację i stolarkę okienną. Inwestycja, zgodnie z
umową, ma być gotowa do 22 sierpnia.

Placówka w Babicach będzie już kolejną w gminie Nędza,
która zostanie stermomodernizowana. Do tej pory przy
wsparciu środków z WFOŚiGW zmodernizowano budynki
Ochotniczych Straży Pożarnych w Nędzy i Zawadzie
Książęcej, salę gimnastyczną przy Zespole SzkolnoGimnazjalnym w Nędzy, budynek szkoły w Górkach
Śląskich, przedszkole w Łęgu, wielofunkcyjny budynek

• Przetarg na remont ul. Modrzewiowej ma być rozstrzygnięty na dniach.

zjazdy na ul. Jabłoniową i Zieloną oraz wjazdy na posesje,
a pobocza wysypane tłuczniem kamiennym.
To nie jedyne drogi na terenie gminy Nędza przeznaczone
do remontu w najbliższym czasie. - Inwestycje realizujemy
etapami. Po każdym przetargu wiemy ile pieniędzy możemy
przeznaczyć na dalsze remonty - wyjaśnia wójt gminy Anna
Iskała. W najbliższych planach jest m.in. remont ul.
Betonowej w Zawadzie Ks. •
w Zawadzie Książęcej z ośrodkiem zdrowia, biblioteką i
filią centrum kultury.
Teraz lifting, ze środków własnych gminy (podobnie
jak np. budynek OSP w Szymocicach), przejdzie szkoła
w Babicach. Przetarg został rozstrzygnięty, inwestycję
wykona
Przedsiębiorstwo
Robót
Budowlanych
Markowski i Spółka z Pszczyny. Firma zaproponowała
najniższą cenę - 119.015,40 zł brutto. Wyremontowana
zostanie elewacja budynku i wymienione zostaną okna.
Szkoła w Babicach będzie kolejnym ekobudynkiem
na mapie gminy Nędza. - Termomodernizacja oznacza
zarówno dbałość o środowisko naturalne, jak i sporą
oszczędność dla portfela - mówi wójt Anna Iskała.
- Stermomodernizowany budynek zużywa mniej energii,
więc koszty ogrzewania i emisja do atmosfery
szkodliwych substancji są o wiele niższe - dodaje wójt.
A poza tym, poprzez ocieplenie elewacji budynek
zyskuje odświeżony, estetyczny wygląd. - To też dla
użytkowników ma znaczenie. Dzieci lubią się uczyć w
odmalowanej i kolorowej szkole - zaznacza Hanna
Kowalska, dyrektor ZSP w Babicach. Remont budynku
powinien się zakończyć przed powrotem dzieci do
szkoły.
Tymczasem jeszcze przed końcem roku szkolnego do
placówki trafił nowy sprzęt, jaki mieszkańcy sołectwa
zdecydowali się zakupić z puli tegorocznego funduszu
sołeckiego, m.in. szkolne metalowe szafki, sprzęt
sportowy, sprzęt komputerowy - wszystko w sumie za
blisko 12 tys. zł. •
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ŚWIETNE WYNIKI EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH W NĘDZY
• O zakończonym roku szkolnym, zrealizowanych
projektach, walce ze stereotypem "wiejskiej szkoły" i o
tym, co składa się na osiągnięcie rewelacyjnych
wyników z egzaminów gimnazjalnych - rozmawiamy z
Bernadetą Oleszowską, wicedyrektor Zespołu SzkolnoGimnazjalnego w Nędzy.

Wakacje. Szkolne korytarze i sale lekcyjne puste. Tylko
w sekretariacie i u dyrekcji rok szkolny nie zakończył się
wraz z ostatnim dzwonkiem.
Redakcja: Początek wakacji to m.in. czas na spokojne
przeanalizowanie wyników z egzaminów gimnazjalnych.
W tym roku w szkole w Nędzy wypadły bardzo dobrze.
Bernadeta Oleszowska, wicedyrektor ZSG w Nędzy: Z
wyników bardzo się cieszymy. Najlepiej wyszła część
humanistyczna z wos-em i historią, bo nasza średnia jest
drugą wśród gmin powiatu i przewyższa średnie wyniki
powiatu, województwa, a nawet kraju. Średnia z języka
polskiego też jest lepsza od średniej powiatu. Bardzo
jesteśmy też zadowoleni z części matematycznoprzyrodniczej, bo w matematyce udało nam się osiągnąć
średnią drugą wśród gmin powiatu i wyższą od średniej
powiatu
i
województwa,
a
w
przedmiotach
przyrodniczych nasza średnia okazała się najlepsza wśród
pozostałych gmin powiatu i wyższa od średniej powiatu,
województwa i kraju. I rewelacyjnie wyszedł egzamin z
języków obcych: średnia z języka angielskiego (poziom
podstawowy) okazała się najwyższa wśród innych gmin
powiatu oraz zdecydowanie wyższa od średniej powiatu,
województwa i kraju, zaś ze średnią z j. angielskiego na
poziomie rozszerzonym zajęliśmy drugie miejsce wśród
gmin powiatu. W języku niemieckim na poziomie
podstawowym średnia jest lepsza od średniej w
województwie i kraju, a rozszerzony niemiecki zaskoczył
nawet nas, bo średnia okazała się zdecydowanie lepsza od
średnich gmin powiatu i o wiele wyższa od średniej
powiatu, województwa i kraju.

POLONEZ W PRZEDSZKOLU W NĘDZY

• Coroczna uroczystość święta szkoły jest jedną z okazji, kiedy można
pogratulować najlepszym uczniom i ich rodzicom.

Redakcja: Co składa się na tak dobry wynik?
Bernadeta Oleszowska: To wypadkowa wielu
czynników. Nauczyciele są naprawdę świetnie
przygotowani do swojej pracy, stale się dokształcają,
ciągle poszukują nowych metod pracy. Podstawą jest
oczywiście zaangażowanie uczniów: to, że im się chce, że
mają motywację, że widzą sens. A bardzo ważnym
czynnikiem jest też wykorzystywanie nowych metod w
nauczaniu. To w dzisiejszym świecie, w pracy z
wymagającą młodzieżą jest szczególnie ważne.
Redakcja: Obalacie stereotypy. Pokazujecie, że szkoła ze
wsi nie jest gorsza od miejskiej.
Bernadeta Oleszowska: Po przeanalizowaniu wyników z
egzaminów gimnazjalnych z całego województwa,
okazało się, że szkoły wiejskie wypadły lepiej od
miejskich. Przyłączamy się do reszty, mówiąc: wieś górą!
Bierzemy udział w wielu projektach, które pomagają
wyrównywać szanse uczniom. Dzięki nim możemy
współpracować z wieloma ośrodkami naukowymi z
dużych miast. •

Polonez, pamiątkowe tablo i dyplomy ukończenia. W
tym roku z murami Przedszkola w Nędzy pożegnało się
32 dzieci. Uroczysta gala z udziałem przedszkolnych
absolwentów rozpoczęła się tanecznym krokiem
poloneza. Nie brakowało podziękowań i łez wzruszenia.
Absolwenci otrzymali pamiątkowe tablo, dyplomy
ukończenia przedszkola i religii oraz upominek w postaci
pięknego atlasu.
W końcu przyszedł czas na atrakcję najbardziej
wyczekiwaną, czyli "zieloną noc" w przedszkolu. Po
bajeczkach w końcu zasnęli nawet najbardziej wytrwali,
a krasnoludki mieszkające w przedszkolu wysmarowały
dzieci pastą do zębów •
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GIMNAZJUM Z NĘDZY WŚRÓD NAJLEPSZYCH NA ZAMKU KRÓLEWSKIM W WARSZAWIE
• Projekt gimnazjalny uczniów z klasy IIa spodobał się
organizatorom Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów
Młodzieżowych i zaprosili ich do jego prezentacji na
Zamku Królewskim w Warszawie!

Troje

uczniów gimnazjum: Kasia Piechula, Maciek
Giemza i Filip Wróbel pod opieką wychowawczyni
wicedyrektor Bernadety Oleszowskiej (w projekcie brali
również udział: Bartek Jarosz, Adam Sowa i Mateusz
Świdergał), uczestniczyło w Ogólnopolskiej Prezentacji
Projektów Młodzieżowych w Warszawie. - Zamek
Królewski ze swoją złotą salą balową, kryształowymi
żyrandolami i obramowanymi złotem lustrami zrobił
ogromne wrażenie! - zachwycali się uczniowie.
Natomiast sama prezentacja projektów odbyła się w
Arkadach Kubickiego, czyli w pasażu pod zamkiem. Tam
młodzież z kilkudziesięciu szkół z całej Polski na
stoiskach eksponowała efekty swoich dokonań w postaci
plakatów, filmów, dekoracji i folderów.
Uczniowie z Nędzy pojechali do stolicy ze swoim
projektem edukacyjnym o tematyce ekologicznej pt. "Czy
mamy wpływ na globalne ocieplenie? Stań się częścią
zielonej zmiany". Podczas kilkumiesięcznego projektu
uczniowie zrealizowali w szkole wiele zadań.
– Próbowaliśmy m.in. obliczyć ile nasze domy
produkują dwutlenku węgla i co możemy zrobić, by ten
poziom obniżyć - wyjaśnia wicedyrektor Bernadeta

RODZICE ZAGRALI DLA DZIECI

• - Żeby chcieć zrobić coś takiego, trzeba czuć się
związanym ze szkołą i z lokalnym środowiskiem, trzeba
kochać miejsce, w którym się żyje - podkreślali
mieszkańcy Górek Śląskich - rodzice dzieci
uczęszczających do tamtejszego Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego. Zrobili dzieciom wielką niespodziankę i
wystąpili dla nich w przedstawieniu o Kopciuszku.

Sala gimnastyczna ZSP w Górkach Śl. zamieniła się w salę
teatralną z profesjonalnymi rekwizytami i scenografią.

Oleszowska. Podczas prezentacji projektu w Warszawie,
przy stoisku uczniów z Nędzy można było wykonać
ekologiczne drzewko, przykleić łapkę z obietnicą
ekologicznych zachowań, czy rozwiązać zagadkę
klimatyczną. Wśród gości byli również eksperci, którzy
rozmawiali z uczniami na tematy związane z projektem.
- Przy okazji projektu dowiedzieliśmy się wielu
ciekawych rzeczy - mówi Maciek Giemza. - Dotarło do
nas, że często popełniamy wiele prozaicznych błędów,
które mają wpływ na środowisko - przyznaje Kasia
Piechula. •
I funkcje też jak w prawdziwym teatrze - był reżyser,
aktorzy, scenograf, realizator dźwięku, garderobiana. W
tych rolach wystąpili rodzice dzieci uczęszczających do
góreckiej placówki.
Wszystko do ostatniego momentu owiane było
tajemnicą. Zaproszone dzieci wiedziały jedynie, że w
szkole odbędzie się ciekawy spektakl. Były piski,
śmiechy i brawa, gdy maluchy
zobaczyły, że w rolę aktorów
wcielili się tatusiowie i
mamusie!
Dyrektor ZSP w Górkach
Śląskich Jolanta
Kupczyk, która była reżyserką przedstawienia,
podkreślała, że rodzice wszystko przygotowali sami.
Profesjonalne aktorstwo i dekoracja zachwyciła
wszystkich. Pani Magdalena Stokłosa wcieliła się w
rolę Wróżki. - Sami dopasowaliśmy do siebie konkretne
role, sami wymyśliliśmy stroje - opowiada pani Magda.
Kopciuszkiem została pani Anna Magnowska. Dzieci zaprosiły nas na tyle pięknych przedstawień,
bardzo się starały, więc chcieliśmy się troszkę
zrewanżować - stwierdziła pani Ania.
Publiczność - i ta młodsza, i ta starsza - była
zachwycona. - Dopiero pod koniec cię rozpoznałam! przyznała się Wróżce pani Gertruda. - Było bardzo
śmiesznie! - śmiała się mała Maja. Jej mama zagrała
Damę Dworu, a tata Księcia. - Cały czas mógłby
chodzić w takim stroju! - stwierdziła. •
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CAPOEIRA PRZYCIĄGNĘŁA DZIECI I MŁODZIEŻ DO GCK W NĘDZY
• Ponad dwudziestka dzieci od 7 lat wzwyż wzięła
udział w warsztatach capoeiry, jakie zorganizowało na
dobry początek wakacji Gminne Centrum Kultury w
Nędzy. - Jestem tych zajęć bardzo ciekawa - przyznała
12-letnia Karolina Knura z Nędzy.

To nie pierwsze warsztaty proponowane przez GCK w
Nędzy na które Karolina się zapisała. Wcześniej brała
udział m.in. w zajęciach szkółki cyrkowej. - Wakacyjny
program jest bardzo ciekawy. Na pewno skorzystam, bo
wolę spędzić wolny czas aktywnie - podkreślała.
Nicola Wojaczek, lat 11, też przyznaje, że wakacje w
GCK zawsze są ciekawe. - W tamtym roku też
chodziłam! Super były lekcje hip-hopu! - podkreślała.
Również dla Pawła Ulmana, 13-latka z Nędzy,
warsztaty w GCK to nie pierwszyzna. - W tym roku
wyjątkowa zainteresowała mnie capoeira, ale wcześniej
chodziłem m.in. na warsztaty średniowieczne - mówił.
Czym jest capoeira? To brazylijska sztuka walki
łącząca taniec, muzykę, rytm, elementy samoobrony,
gimnastyki i akrobatyki. - Mogą ją uprawiać w zasadzie
wszyscy - przekonywał prowadzący zajęcia Tomasz
Juraszek z grupy Porto de Minas.

Dzieci poza elementami akrobatycznymi i tanecznymi
charakterystycznymi dla capoeira, podczas warsztatów
dowiedziały się też m.in., jakie instrumenty jej
towarzyszą. Podstawowym instrumentem jest berimbau,
czyli tzw. łuk afrykański, który informuje o tempie gry.
Dzieci i młodzież chętnie zapisały się w GCK nie tylko
na warsztaty capoeiry. - Cała nasza oferta na lato cieszyła
się ogromnym zainteresowaniem - podkreśla Joanna
Dwornik, dyrektor GCK. •

BIBLIOTEKA ZABRAŁA DZIECI W PODRÓŻ

RUSZYŁ UNIWERSYTET MAŁOLATA

• Nad morzem, na plaży, a nawet na dzikim safari!
Dzieci z gminy Nędza dzięki kreatywnym i ciekawym
zajęciom plastycznym prowadzonym przez bibliotekę
w Nędzy odbyły wspaniałe wakacyjne podróże!

• - Liczymy, że zajęcia w ramach Uniwersytetu
Małolata w sposób interesujący uzupełnią wiedzę
zdobywaną przez dzieci w szkole - mówi Joanna
Dwornik, dyrektor Gminnego Centrum Kultury.

7-letnia Ania przyszła do biblioteki, żeby się pobawić i Pierwszymi zajęciami był język angielski dla maluchów.
coś przy tym stworzyć. - Jest bardzo fajnie, bo można się
nauczyć, ile można zrobić - oznajmiła dziewczynka.
– Chcieliśmy, żeby dzieci miały co ze sobą zrobić, tym
bardziej, że nie wszyscy mogą spędzić wakacje poza
domem – mówiła Iwona Czorny, dyrektor biblioteki w
Nędzy. A dla dorosłych do końca wakacji placówka
oferuje minikiermasz książek. •

Lekcje w całości były prowadzone w języku obcym, ale w
formie zabawy.
W programie UM znalazły się też zajęcia szachowe i
geografia na wesoło. - Uniwersytet wystartował co prawda
podczas Akcji Lato, ale zajęcia chcemy kontynuować
także po wakacjach - mówi dyrektor GCK.
Wszystkie zajęcia są bezpłatne. •
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5400 sekund,
czyli gminna piłka nożna w statystyce

Szczebel

Data meczu
23.03.2014

Drużyny

Wynik

Strzelcy bramek dla drużyn z gminy Nędza

LKS 1908 Nędza

0

1

Mariusz Frydryk

29.03.2014
05.04.2014

Naprzód Zawada
Wodzisław Śl.
LKS 1908 Nędza
LKS Krzyżanowice

Górnik Radlin
LKS 1908 Nędza

2
4

1
5

12.04.2014
19.04.2014

LKS 1908 Nędza
Płomień Połomia

Silesia Lubomia
LKS 1908 Nędza

1
1

0
5

27.04.2014
29.04.2014
03.05.2014
10.05.2014
17.05.2014
24.05.2014
31.05.2014
07.06.2014
14.06.2014

Polonia Łaziska
LKS 1908 Nędza
Polonia Marklowice
LKS 1908 Nędza
Granica Ruptawa
LKS 1908 Nędza
KS 27 Gołkowice
LKS 1908 Nędza
Unia Turza Śl.

LKS 1908 Nędza
Naprzód Czyżowice
LKS 1908 Nędza
Naprzód Syrynia
LKS 1908 Nędza
LKS Studzienna
LKS 1908 Nędza
Gwiazda Skrzyszów
LKS 1908 Nędza

1
4
1
3
6
4
2
4
4

3
0
2
3
0
0
1
1
1

Mariusz Frydryk (2)
Mariusz Frydryk (2), Patryk Kornas,
Marcin Stasiowski, Artur Potaczek
Mariusz Kalus
Mariusz Frydryk (2), Artur Potaczek,
Sebastian Margeciok, Tomasz Wolski
Mariusz Frydryk (2), Mariusz Kalus
Artur Potaczek (3), Mariusz Frydryk
Artur Potaczek, Mariusz Frydryk
Dawid Piekarnik, Artur Potaczek, Mariusz Frydryk
Mariusz Frydryk (2), Patryk Kornas, Tomasz Czerny
Mariusz Frydryk
Mariusz Frydryk (3), Mateusz Rudek
Mateusz Skwirut

06.04.2014
12.04.2014
19.04.2014
27.04.2014
01.05.2014
04.05.2014
10.05.2014
17.05.2014
24.05.2014
01.06.2014
07.06.2014
15.06.2014
19.06.2014
22.06.2014

Ruda Kozielska
LKS Górki Śląskie
LKS Górki Śląskie
Bieńkowice
LKS Górki Śląskie
Raszczyce
LKS Górki Śląskie
Siedliska
LKS Górki Śląskie
Kobyla
LKS Górki Śląskie
Samborowice
LKS Górki Śląskie
Zabełków

LKS Górki Śląskie
Brzezie
Markowice
LKS Górki Śląskie
Chałupki
LKS Górki Śląskie
Rogów II
LKS Górki Śląskie
Płonia Racibórz
LKS Górki Śląskie
Gaszowice II
LKS Górki Śląskie
Lyski
LKS Górki Śląskie

4
1
1
2
0
8
0
3
2
4
1
4
0
4

1
2
1
1
3
1
3
4
2
1
1
3
1
1

Karol Wawoczny
Rafał Bobrzik
Michał Rusok
Paweł Staniek
Arkadiusz Gronert
Adrian Kuś (2), Radosław Moskwa, samobójcza
Sebastian Sperka, Martin Waga
Sebastian Sperka
Sebastian Sperka
Sebastian Sperka, Martin Waga, Mateusz Jureczko
Jakub Pytel

12.04.2014
13.04.2014
27.04.2014
27.07.2014
03.05.2014

Sparta Babice
Rzuchów
Zgoda Zawada Ks.
Jankowice
Sparta Babice

Bogunice
Zgoda Zawada Ks.
Adamowice
Sparta Babice
Zgoda Zawada Ks.

4
1
4
3
2

3
7
0
1
2

11.05.2014

Zgoda Zawada Ks.

Rudnik

4

2

11.05.2014
17.05.2014

Pstrążna
Sparta Babice

Sparta Babice
Grzegorzowice

0
5

3
3

17.05.2014
25.05.2014

Bogunice
Zgoda Zawada Ks.

Zgoda Zawada Ks.
Jankowice

0
5

5
1

25.05.2014
31.05.2014
31.05.2014
07.06.2014
07.06.2014
15.06.2014

Rzuchów
Sparta Babice
Dzimierz
Sparta Babice
Pstrążna
Zgoda Zawada Ks.

Sparta Babice
Adamowice
Zgoda Zawada Ks.
Dzimierz
Zgoda Zawada Ks.
Grzegorzowice

1
1
2
2
5
7

1
2
2
1
4
1

15.06.2014

Rudnik

Sparta Babice

1

3

Dawid Ciemięga (2), Paweł Hildebrand, Robert Rudek
Artur Brzoska (5), Marcin Koczy (2)
Artur Brzoska (2), Marcin Koczy, Piotr Niestrój
Paweł Hildebrand
dla Babic: Dawid Ciemięga, Tomasz Kalus
dla Zawady Ks.: Artur Brzoska, Grzegorz Zdrzałek
Artur Brzoska, Michał Jambor, Dawid Sachs,
Piotr Niestrój
wo
Robert Rudek (2), Mateusz Mitko, Marcin Andrzejczak,
Krzysztof Merkel
Artur Brzoska (3), Marcin Koczy, Piotr Niestrój
Artur Brzoska, Dawid Sachs, Michał Jambor,
Janusz Tomala, Leszek Floriańczyk
Robert Rudek
Dawid Ciemięga
Artur Brzoska (2)
Robert Rudek, Dawid Ciemięga
Artur Brzoska (2), Marcin Koczy, Piotr Niestrój
Artur Brzoska (2), Dawid Sachs (2), Marcin Koczy,
Leszek Floriańczyk, Marcin Wełniak
Paweł Hildebrand, Krzysztod Merkel, Dawid Ciemięga

LKS
LKS
LKS
LKS

1908 Nędza:
Górki Śląskie:
Zgoda Zawada Ks.:
Sparta Babice:

IV miejsce
XIV miejsce
II miejsce
III miejsce

51 pkt.
26 pkt.
38 pkt.
32 pkt.

bramki
bramki
bramki
bramki

67-63
39-64
71-32 (awans do kl. B)
41-36 (awans do kl. B)

Informacje zebrali: Krystian Okręt i Józef Zagola
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REDAKTOR NOWIN RACIBORSKICH MYLI KOSZTY SĄDOWE Z KARĄ
• Tytuł publikacji zamieszczony w „Nowinach
Raciborskich” – wydanie z dnia 17.06.2014 r. „Miały
być miliony a grozi kara” jest bałamutny, żeby nie
powiedzieć niedorzeczny – pan redaktor Marcin
Wojnarowski myli karę z kosztami sądowymi. Spór
pomiędzy Gminą Nędza a firmą DEKBUD toczy się o
czynsz dzierżawny uzupełniający z tytułu umowy
dzierżawy - a nie jak pisze redaktor NR- z tytułu
nieuiszczonego podatku.

Na

podstawie tej umowy firma DEKBUD była
zobowiązana do uiszczania czynszu dzierżawnego
rocznie w wysokości 70.000,00 zł netto. Ponadto do
końca I kwartału roku następnego firma była
zobowiązana wykazać ilość wydobytego kruszywa o
wartości przekraczającej kwotę stanowiącą czynsz.
W okresie kadencji 2002-2006, kiedy Wójtem Gminy
Nędza był Franciszek Marcol, dzierżawca nigdy nie
uiszczał tego czynszu uzupełniającego, a wójt gminy nie
podejmował żadnych czynności administracyjnych czy
procesowo-sądowych tytułem dochodzenia kwot tego
czynszu. Sytuacja ta uległa zmianie dopiero po wyborach
w 2006 r., kiedy gmina wynegocjowała podstawowy
czynsz dzierżawny do kwoty 150.000,00 zł netto na
podstawie aneksu do umowy z 2007 r. Gmina zaczęła
wówczas także domagać się od firmy DEKBUD czynszu
za dodatkowo wydobytą kopalinę. Kiedy te wezwania do
rozliczenia się z należnego czynszu nie odniosły skutku,
Gmina Nędza wystąpiła z pozwem o zapłatę do sądu. Z
części roszczeń gmina musiała zrezygnować z powodu
przedawnienia, natomiast część zasądzonych na rzecz
gminy kwot nie zostało jeszcze wyegzekwowanych przez
komornika sądowego i firmę windykacyjną. Należy
zauważyć, że Gmina Nędza jak i każda inna ma
ustawowy obowiązek dochodzić roszczeń majątkowych
od swoich dłużników.
Ostatnim etapem dochodzenia należnego czynszu od
firmy DEKBUD było uzyskanie przez gminę wyroku
sądowego
zasądzającego
uzupełniający
czynsz
dzierżawny za 2008 rok. W pozwie gmina żądała zapłaty
kwoty 269.798,85 zł wraz z odsetkami.
Sąd Okręgowy w Gliwicach wyrokiem z dnia
02.06.2010 r. zasądził od firmy DEKBUD na rzecz
Gminy Nędza całą żądaną kwotę, tj. 269.798,85 zł wraz z
odsetkami. Gmina uzyskała też w ustawowym terminie
tytuł wykonawczy dla tego wyroku i skierowała go
niezwłocznie do komornika w celu egzekucji. Zdaniem
sądu roszczenia gminy zostały przedstawione w sposób
spójny i konkretny, a to na firmie DEKBUD ciąży
obowiązek obalenia dowodów wskazanych przez gminę.
W toczącym się sporze firma DEKBUD upierała się
przy kwocie 3,56 zł za 1 tonę kopaliny. Według wyliczeń
tej firmy czynsz uzupełniający należny gminie to 7%
netto z kwoty 3,56 zł. Jest to sytuacja nie do przyjęcia.
Dla porównania należy dodać, że w obecnej chwili, kiedy
na terenach żwirowych eksploatacje prowadzi inna firma
na obszarze trzykrotnie mniejszym niż obszar, który

dzierżawiła firma DEKBUD, czynsz dzierżawny wynosi
rocznie 354.097,92 zł netto plus czynsz uzupełniający, a
cena 1 tony kopaliny w umowie z tą firmą została
wynegocjowana przez gminę na poziomie 28 zł.
W ciągu 3 lat firma DEKBUD zdołała doprowadzić do
unieważnienia wyroku z dnia 02.06.2010 r. Tak więc po
3 latach ten sam Sąd Okręgowy w Gliwicach, ale już w
osobie innego sędziego, w dniu 27.06.2013 r. wydał
wyrok całkowicie różny od wyroku z dnia 02.06.2010 r.,
zgodny jednak z żądaniem firmy DEKBUD. Od tego
wyroku została złożona apelacja przez gminę. Publikacja
w „Nowinach Raciborskich” jest poświęcona wyrokowi
wydanemu w dniu 9.05.2014 r. przez Sąd Apelacyjny w
Katowicach, który to oddalił apelację wniesioną przez
gminę. Jednak sprawa nie została zakończona, gdyż
Gmina Nędza wniesie kasację od tego wyroku do Sądu
Najwyższego. Do momentu rozstrzygnięcia sprawy, nie
ma konieczności ponoszenia kosztów sądowych.
Warto zwrócić uwagę, że na jednej z rozpraw w
Sądzie Okręgowym w Gliwicach jako świadek z
ramienia firmy DEKBUD zeznawał były wójt
Franciszek Marcol. Zapytany przez pełnomocnika
gminy, czy zna treść umowy dzierżawy, udzielił
odpowiedzi przeczącej, zaś sąd w uzasadnieniu wyroku z
dnia 29.07.2009 r. w następujący sposób opisał zeznania
tego świadka: „Świadek nie znał treści umowy stron, nie
brał udziału w jej redagowaniu, pomimo że w latach
2002 do 2006 był Wójtem Gminy Nędza, wiadomości
dotyczące umowy zawartej przez strony posiadał jedynie
z prasy.” Jeżeli wójt nie znał treści umowy, dlaczego
umarzał firmie DEKBUD ustawowe odsetki? Należy
wyrazić ubolewanie, że były wójt w procesie gminy
przeciwko jej dłużnikowi nie bronił interesów gminy, a
wręcz przeciwnie - stał po stronie firmy DEKBUD.
Obowiązkiem każdego wójta jest dochodzić każdej
kwoty należnej gminie. Stąd niezrozumiała i niemożliwa
do zaakceptowania jest postawa redaktora M.
Wojnarowskiego negująca podejmowane starania o
odzyskanie należnych gminie jakichkolwiek pieniędzy, w
tym przypadku z tytułu umowy dzierżawy.
Podejmowane starania przez Wójta Gminy Nędza są
oparte na postanowieniach umowy z firmą DEKBUD, z
których firma ta się nie wywiązywała.
Radny, którego nazwisko jest wymienione w artykule
NR, nie po raz pierwszy usiłuje przedstawić zarówno
osobę Wójta Gminy Nędza jak i Gminę Nędza w
negatywnym świetle, szkalując ich przy każdej
nadarzającej się okazji.
Po raz kolejny redaktor Marcin Wojnarowski
konstruuje swój artykuł w sposób jednostronny,
korzystając z informacji z jednego źródła. Redaktor nie
pierwszy raz narusza art. 12 ustawy Prawo Prasowe,
który brzmi: „Dziennikarz jest obowiązany zachować
szczególną staranność i rzetelność przy zbieraniu i
wykorzystaniu materiałów prasowych, zwłaszcza
sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych wiadomości
lub podać ich źródło". •
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RADNI ZDECYDOWALI O ZMIANACH
W STATUCIE GMINY

tłumaczy wójt Anna Iskała. W dalszym ciągu sesja będzie
rejestrowana, ale nagranie będzie służyć jedynie
sporządzeniu protokołu, a następnie zostanie zniszczone.
• Na czerwcowej sesji rady gminy przyjęto uchwałę
O zmianach w statucie gminy piszą również „Nowiny
dotyczącą nagrywania jej przebiegu.
Raciborskie”, które niestety po raz kolejny krzykliwym i
eden z zapisów Statutu Gminy Nędza brzmiał: nie mającym nic wspólnego z rzeczywstością tytułem,
„Przebieg sesji może być nagrywany, a nagranie celowo sugerują nieuczciwe działania, wprowadzając
przechowuje się do czasu przyjęcia protokołu z obrad czytelników w błąd.
Warto zwrócić uwagę, że nie tylko redaktor M.
poprzedniej sesji.” Decyzją radnych został on skreślony.
Wojnarowski
nagrywa przebieg sesji (jak podano w
- Nagrania powinny być traktowane jedynie jako
artykule
NR),
ale rejestruje go też co najmniej jeden z
pomoc przy sporządzaniu protokołu. To protokół jest
radnych,
który
głosował
za utrzymaniem zapisu w statucie.
oficjalnym dokumentem potwierdzającym przebieg sesji
Dostęp
do
pełnej
treści
przebiegu sesji ma więc „pod
i to właśnie jego treść radni przyjmują po każdej sesji –
reką”. •

J

ODDAJ KREW

KARTA DUŻEJ RODZINY W GMINIE

• Oddaj krew! To nie boli! - przekonują krwiodawcy z
Nędzy. Zapraszają do wzięcia udziału w zbiórce
organizowanej 27 lipca od godz. 9.00 do 13.00 na
parkingu przy Urzędzie Gminy w Nędzy.

• Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z

Możesz oddać krew jeśli jesteś:

Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci



przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od
dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie,
każdemu członkowi rodziny.

osobą pełnoletnią, a nie przekroczyłeś 65-ego - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki,
roku życia,
maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby
 czujesz się zdrowy,
niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania
 ważysz nie mniej niż 50 kg,
orzeczenia o niepełnosprawności.
 pragniesz pomóc drugiemu człowiekowi.
Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych
uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość
Każdy kto chciałby zostać krwiodawcą musi zabrać ze korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy
sobą ważny dokument tożsamości. Na początku wypełnić transportowej na terenie całego kraju.
formularz, potem przejść badania lekarskie i tylko za
Wnioski należy składać w siedzibie Gminnego
zgodą lekarza może zostać pobrana krew.
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy, ul. Jana III
Pobieranie ok. 450 ml krwi pełnej trwa od 5 do 8 Sobieskiego 5.
minut. Krew pełna stanowi przede wszystkim materiał do
Wszelkie dodatkowe informacje można również
wytwarzania składników krwi. •
uzyskać pod numerem telefonu 32 410 20 50, a także na
stronie: rodzina.gov.pl •

Pani Eleonora Czekała pisze…

Nasza wieś
Nad rzeką Suminką
Wieś Nędza położona
zieleń i modra woda
To jej wdzięk i uroda
Las szumi wokoło
Rezerwat na spacer woła
Ptaki radosne śpiewają
Troski i smutki znikają
Piękna nasza okolica
Siłę magiczną ma
Kto w niej zagości
Nigdy jej nie opuści

Jada se odpocznyć
Rita: Ej Gizela, kaj tak wartko, żodnego nie widzisz
Gizela: Och Rita, wybocz, ale se śpiychom, mom yno piytnoście minut
Rita: A kaj to tak se spiychosz, że żodnego nie poznowosz
Gizela: Tak ci se zdo, jada z Kristom se oddychnąć nad nasze morze
Rita: A Paulek i Jołzel was puścili i to same autym
Gizela: A co mieli robić, my se kupiyły, zapłaciyły, oni chcom być doma to niech se siedzom
Rita: Jo bych tyż tak musiała zrobić, bo tyn zmierzluch durch yno siedzi doma i kury futruje
Gizela: Leca se jeszcze po klapki, kupiyłach se badyancug i ekstra klajd na plaża
a zapomniałach o japonkach
Rita: Toż leć, yno se tam nom nie spolcie na czekulada bo sam Was nie poznomy
no i pamiyntejcie, że sam tyż chłopy czekajom
Gizela: A dyć byś była mondrzejszo, my jadymy se podychać tym jodem.
Przywieza Ci piykno muszla, co byś na bezrok tyż tam pojechała
Rita: Toż leć, bo Krista już trombi i Ci kiwo.
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WYDAWCA: Urząd Gminy Nędza, ul. Jana III Sobieskiego 5, 47-440 Nędza, tel./fax 32 410 23 99
GODZINY URZĘDOWANIA: poniedziałek: od 7.30 do 17.00, wtorek, środa, czwartek: od 7.30 do 15.30, piątek: od 7.30 do 14.00
REDAKTOR NACZELNY: Sabina Mostek, tel. (32) 410 20 18 wew. 38, e-mail: redakcja@nedza.pl, ug@nedza.pl;
WSPÓŁPRACA: Krystian Okręt
NAKŁAD: 1200 egzemplarzy
STRONA INTERNETOWA GMINY: www.nedza.pl
DRUK: Drukarnia BATEREX, ul. Zakładowa 2, 47-400 Racibórz
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów, redagowania i opatrywania własnymi tytułami.
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