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        PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  DLA SOŁECTWA GÓRKI ŚLĄSKIE 
 

Dnia 14 listopada 2003 r. Urząd Gminy wydaje dwie wersje tej samej decyzji (Nr PBP/7331/41/03) o warunkach zabudowy na działkach nr 296/6 oraz 296/7 przy ul. Astrów w Górkach Śląskich. Warunki zabudowy określone są dla inwestycji: budynek mieszkalny jednorodzinny, budynek magazynowy, basen kryty, basen otwarty i szklarnia. Wszystko musiałoby się zmieścić na działce nr 296/7, bo działka 296/6 to pas ochronny wzdłuŜ rzeki Suminy jako łąki i pastwiska. Jedna wersja decyzji dotyczy budowy basenu otwartego o pow. 1800 m� i budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Druga wersja znajdująca się w Starostwie Powiatowym, w oparciu o którą Starostwo wydało pozwolenie na budowę, zakłada budowę basenu otwartego ok. 180 m� i budynku mieszkalnego. Mieszkańcy ul. Astrów pismem z dnia 09 grudnia 2004 r. zawiadamiają Prokuraturę Rejonową w Raciborzu o popełnieniu przestępstwa wydania dwóch decyzji. Prokuratura poinformowana zostaje takŜe o wykonaniu bez pozwolenia na budowę potęŜnych murów oporowych wzdłuŜ rzeki Suminy, na terenach, gdzie nie moŜna wykonywać Ŝadnych inwestycji. Właściciel działki w obawie przed konsekwencjami zasypał mury ziemią. 

W kwietniu 2005 roku wyłoŜony został do wglądu w Urzędzie Gminy nowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Górek Śląskich. Plan ten nie wzbudził Ŝadnych zastrzeŜeń mieszkańców ul. Astrów, poniewaŜ pozwolenie na zabudowę w planie dotyczyło tylko działki nr 296/7. Rada Gminy w Nędzy w dniu 30 maja 2005 r. podjęła uchwałę Nr XXXII/295/2005 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania Gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Górki Śląskie. Uchwała ta miała równieŜ dwie wersje. Jedna wersja dla wojewody i radnych. Druga wersja wyłoŜona do publicznego wglądu mieszkańców. Wersja dla radnych wyraŜała zgodę na kontynuację prac budowlanych na działce nr 296/6 czyli na prace, o których zawiadomiono Prokuraturę. Wojewoda Śląski skierował skargę na uchwałę Rady Gminy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, który stwierdził niewaŜność uchwały w całości. Plan zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Górki Śląskie trzeba wykonać jeszcze raz. Kosztować to będzie Gminę około 10.000 zł.  
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V OGÓLNOKRAJOWY KONKURS „BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE”  
 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza wszystkich rolników do udziału w kolejnej edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i Ŝycia w procesie pracy w gospodarstwach rolnych oraz wyłonienie gospodarstw mających osiągnięcia we wdraŜaniu tych zasad. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie gospodarstwa rolnego w najbliŜszej Placówce Terenowej KRUS w terminie do 30 kwietnia 2007 roku. Tam moŜna uzyskać szczegółowe informacje o warunkach udziału w Konkursie jak i formularze zgłoszeniowe. Komisja Konkursowa w zgłoszonych gospodarstwach oceniać będzie elementy wpływające bezpośrednio na bezpieczeństwo pracy, a między innymi: 

• ład i porządek w obrębie podwórza, 
• stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym stan schodów i uŜywanych drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych, 
• wyposaŜenie maszyn i urządzeń uŜywanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory i zabezpieczenia, 
• stan pilarek tarczowych, 
• warunki obsługi zwierząt gospodarskich, 
• stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej.  Laureaci konkursu regionalnego , wojewódzkiego i krajowego zdobędą nagrody i wyróŜnienia.  

Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w naszym przedsięwzięciu. 
 

POBÓR 2007 
     Starostwo Powiatowe w Raciborzu uprzejmie informuje, iŜ pobór 2007 r. na terenie powiatu raciborskiego przeprowadzony zostanie w budynku Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4.  Dla Gminy Nędza odbędzie się w okresie 29-30 marca (2 dni) w godz.  11�� – 18��. 
PIT ZA 2006 ROK 

      Urząd Gminy w Nędzy informuje, Ŝe w dniu 19.03.2007 r. w godz. 9�� - 13�� i w dniu 
24.04.2007 r. w godz.  9�� – 13��   w UG przy ul. Jana III Sobieskiego 5 w pokoju nr 14 (Sala Narad) pracownicy Urzędu Skarbowego będą wydawać i przyjmować zeznania roczne oraz udzielać informacji związanych z rozliczeniem rocznym podatku dochodowego od osób fizycznych za 2006 rok.  

UMORZENIA PODATKU 
 Umorzenia podatku od nieruchomości i podatku rolnego w następujących latach:  

� w roku 2003 – łączna kwota   18.000,20 zł ( w tym: osoby fizyczne 18.000,20 zł) 
� w roku 2004 – łączna kwota   37.380,40 zł ( w tym: osoby fizyczne 12.380,40 zł, osoby prawne 25.000,00 zł) 
� w roku 2005 – łączna kwota  257.287,00 zł ( w tym: osoby fizyczne 35.427,00 zł, osoby prawne 221.860,00 zł)  
� w roku 2006 – łączna kwota   74 650,40 zł (w tym: osoby fizyczne 26 976,40 zł, osoby prawne 47 674,00 zł ) Suma umorzeń w w/w latach wyniosła 387.318,00 zł. O taką kwotę BudŜet Gminy został „uszczuplony”. 
 



 
 OD 25.04.2007 SALA NA „LEŚNEJ  POLANIE” W NOWEJ ARANśACJI WNĘTRZ ! 

 
Szanowni Państwo. 
Mam zaszczyt po raz pierwszy gościć na łamach Gazety Samorządowej, ukazującej się w naszej Gminie. 
Szczególne podziękowania pragnę wyrazić dla Pani Wójt mgr Anny Iskała za zgodę i umoŜliwienie dotarcia przy 
pomocy Gazety z moją ofertą do Państwa domów. 
 
JuŜ TERAZ zapraszam do współpracy wszystkich zainteresowanych organizacją wesel, festynów, 
szkoleń, studniówek, komersów, komunii, chrzcin, styp, urodzin na Ośrodku Rekreacji i Wypoczynku 
„Leśna Polana” (były Ośrodek TP S.A.) w Szymocicach.  

SĄ JESZCZE WOLNE TERMINY W 2007 ROKU !! 
Oferuję Państwu profesjonalną organizację imprez w komfortowych, klimatyzowanych salach, połoŜonych na 
terenie Ośrodka. Do dyspozycji Państwa jest sala główna na 140 osób (wesela do 120 osób) i sala bankietowa na 
30 osób.     
Urozmaicone, szerokie menu zawsze dopasowane do potrzeb i gustów gości, profesjonalna i sprawna obsługa, 
potrawy przygotowywane wg własnych receptur, swojskie wypieki i wyroby, znakomita organizacja – oto tylko 
niektóre atuty „Leśnej Polany”. U nas ZAWSZE atrakcyjne ceny(wesele od 99 zł/osobę).  
Państwa goście przybyli z daleka i nie mają gdzie przenocować? To dla nas nie problem bo oferujemy noclegi w 7-
miu domkach na terenie Ośrodka, (mogących pomieścić 50 osób),  gdzie w ciszy i spokoju moŜna odpocząć po 
„trudach” wesela.  
Oczywiście istnieje takŜe moŜliwość wynajmu domków prywatnie, bądź na wycieczkę szkolną czy wczasy 
pracownicze. Ceny od 100 zł/ dobę/ domek. 
Swoją ofertę kieruję takŜe do właścicieli firm, chcących zorganizować imprezę bądź szkolenie dla swoich 
pracowników. Dysponujemy wszelkimi środkami multimedialnymi, potrzebnymi do organizacji szkolenia. Mamy 
doświadczenie w organizacji festynów, imprez dla firm. 

Nie sposób zawrzeć w kilku słowach całej oferty Ośrodka dlatego uprzejmie zapraszam Państwa do 
odwiedzenia naszej strony internetowej www.lesnapolana.com.pl gdzie znajdziecie Państwo szczegóły oferty. 
Pozostaję do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 605-180-007. Do zobaczenia na „Leśnej Polanie”. 
 

Z wyrazami szacunku 
Janusz Lazar 
Dyrektor ORiW „Leśna Polana” 
47-440 Szymocice ul. Gliwicka 
tel. 605-180-007, 0-32 410-21-70 
jlazar@lesnapolana.com.pl 
www.lesnapolana.com.pl  

 

 



Wójt Gminy Nędza ogłasza: 

I pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaŜ nieruchomości 
gruntowej zabudowanej 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nędza nieruchomość znajduje się w terenie usług turystycznych. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, jeŜeli wniosły wadium w wysokości wskazanej w tabeli do dnia 26 marca 2007 r. na konto Urzędu Gminy Nędza: BSK/o Racibórz 34 1050 1328 1000 0004 0003 2553 lub w kasie Urzędu Gminy Nędza. Przetarg odbędzie się w dniu 30 marca 2007 r. o godz. 13�� w siedzibie Urzędu Gminy. Oferty na zakup nieruchomości naleŜy składać w formie pisemnej w zaklejonych kopertach z napisem "I przetarg nieograniczony - Letniskowe" do dnia 26 marca 2007 r. do godz. 15�� w sekretariacie Urzędu Gminy Nędza. Oferta winna zawierać: -  imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeŜeli oferent jest osobą prawną,  -  datę sporządzenia oferty,  -  oświadczenie, Ŝe oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjął je bez zastrzeŜeń,  -  oferowaną cenę za nieruchomość, która winna być wyŜsza od ceny wywoławczej.  Do oferty naleŜy dołączyć dowód wpłacenia wadium. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna-sprzedaŜy. Szczegółowe informacje moŜna uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy, pokój nr 20, tel. 410 20 18 w. 28.  Wójt Gminy Nędza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. 
 

   WYWIAD Z ANTONIM WAWRZYNKIEM – ZASTĘPCĄ WÓJTA W NASZEJ GMINIE 
 
Red. Wielu mieszkańców gminy Nędza po raz pierwszy miało okazję Pana poznać na zebraniach wiejskich, w których Pan uczestniczył. Czy zechciałby się Pan przedstawić wszystkim naszym czytelnikom? 
A.W. Oczywiście. Nazywam się Antoni Wawrzynek, mam 56 lat. Mieszkam w miejscowości Kornice w gminie Pietrowice Wielkie. Z wykształcenia jestem inŜynierem. Ponadto ukończyłem podyplomowe studia z restrukturyzacji i zarządzania gminą w zakresie trwałego rozwoju regionalnego. Przez 12 lat – w latach 1990 – 2002 – byłem wójtem w gminie Pietrowice Wielkie. W kadencji 1998 – 2002 byłem równieŜ radnym powiatu raciborskiego i pełniłem funkcję przewodniczącego komisji rozwoju gospodarczego.  
Red. Jak trafił Pan do gminy Nędza? 
A.W. Myślę, Ŝe Pani wójt Anna Iskała postanowiła skorzystać z mojego doświadczenia w zakresie zarządzania gminą i stąd moja obecność w urzędzie gminy. Jestem przekonany, iŜ nieprzeciętne zdolności organizacyjne Pani wójt oraz jej otwartość na ludzi pozwolą na stworzenie zespołu, który poświęci swoje zdolności i doświadczenie dla dobra wspólnego.  
Red. Niektórzy przekornie zapytują, czy w gminie Nędza nie ma młodych, zdolnych ludzi, którzy mogliby pracować na stanowiskach samorządowych? Czy musimy korzystać z ludzi z innych gmin? 
A.W. Oczywiście, Ŝe jest wielu młodych, zdolnych ludzi, część z nich nawet  pracuje w urzędzie gminy i przed nimi droga do kariery otwarta. Jednak obecna kadencja samorządów nie jest czasem na naukę, jest to czas wielkich wyzwań, które przed nami stoją. BudŜet Unii na lata 2007-2013 moŜe być w duŜej części wykorzystany przez nowe państwa Wspólnoty, w tym przez polskie samorządy. Wygrają najlepsi. Pani wójt doskonale zdaje sobie z tego sprawę i dlatego jestem pewien, Ŝe jej decyzje przede wszystkim podporządkowane są interesowi gminy, a nie doraźnym interesom politycznym.  

Red. Co w swojej dotychczasowej działalności samorządowej uwaŜa Pan za swój największy sukces? 
A.W. Trudno wymienić jedną konkretną rzecz, myślę, iŜ do sukcesów mogę zaliczyć zwodociągowanie całego terenu gminy oraz pełne uniezaleŜnienie w tym zakresie poprzez wybudowanie własnych ujęć wody dla poszczególnych sołectw. Odbyło się to z wykorzystaniem w znacznej części finansowych środków zewnętrznych. UwaŜam, iŜ w dobrym stanie  utrzymywana była takŜe infrastruktura oświatowa: szkoły, przedszkola oraz lokalny ośrodek zdrowia. Z mojej inicjatywy w gminie załoŜyliśmy równieŜ fundację, która wspierała kształcenie młodych ludzi poprzez fundowanie stypendiów dla uczniów szkół średnich oraz studentów.  
Red. Skoro miał Pan takie sukcesy, to dlaczego przestał Pan być wójtem w swojej rodzinnej gminie? 
A.W. Oczywiście miałem nie tylko sukcesy – obecnie z perspektywy czasu wiem, Ŝe w niektórych sytuacjach postąpiłbym inaczej, niektóre problemy inaczej bym rozwiązał – to właśnie jest doświadczenie, które zamierzam wykorzystać w swojej pracy. Wracając do pytania – w 2002 roku zdecydowałem się nie kandydować w wyborach na wójta gminy przede wszystkim z powodów zdrowotnych – 12 lat pracy w samorządzie, pracy często nienormowanej oraz spora dawka stresu zrobiły swoje. Obecnie jednak moja kondycja zdrowotna uległa zdecydowanej poprawie i dlatego postanowiłem powrócić do aktywności zawodowej.  
Red. Jak spędza Pan wolny czas? 
A.W. W wolnych chwilach lubię samotne spacery z moim psem po okolicy. Samotność pozwala na uporządkowanie myśli, na refleksję – na oddzielenie rzeczy nieistotnych od rzeczy waŜnych, duŜo czasu poświęcam pracy w pasiece, prócz tego poluję – jestem myśliwym.  
Red. Co chciałby Pan prywatnie powiedzieć czytelnikom naszej gazety? 
A.W. Czytelników gazety a takŜe wszystkich mieszkańcom gminy Nędza chciałbym zapewnić, iŜ dołoŜę wszelkich starań, aby wykorzystując swoje dotychczasowe doświadczenie działać na rzecz gminy Nędza, ku zadowoleniu mieszkańców i własnej satysfakcji. 

 
 
 
 

Lp. Nr działki Pow.  [ha] 
Nr księgi  
wieczystej 

Cena  
wywoławcza 

 [zł] 
Wadium 
 [zł] 

1 
 605/3 (k.m.2)  Nędza 

0,0302 KW 30950 6 400,00 640,00 

2 
 605/4 (k.m.2)  Nędza 

0,0349 KW 30950 7 400,00 740,00 

3 
 605/5 (k.m.2)  Nędza 

0,0390 KW 30950 8 240,00 824,00 

4 
 605/6 (k.m.2)  Nędza 

0,0433 KW 30950 9 150,00 915,00 

5 
 605/7 (k.m.2)  Nędza 

0,0433 KW 30950 9 150,00 915,00 

6 
 605/8 (k.m.2)  Nędza 

0,0412 KW 30950 8 700,00 870,00 

SEKCJE SPORTOWE 
 Od lutego br.  rozpoczął swoją działalność  klub sportowy UKS Nędza. Inicjatorem pomysłu była młodzieŜ, która przyczyniła się do powstania sekcji siatkówki. Przeprowadzane są treningi, które cieszą się duŜym zainteresowaniem wśród tutejszej młodzieŜy. BliŜszych informacji dla zainteresowanych udziela nauczyciel ZSG w Nędzy Pan Grzegorz Swoboda  (tel. 032/410-24-35) Planowana jest takŜe sekcja tenisa stołowego oraz sekcja wschodnich sztuk walki. 

Rada Młodych 
      Wójt Gminy Nędza zaprasza kreatywną, posiadającą nowatorskie pomysły  młodzieŜ w wieku od 15 do 25 lat do współpracy z Gminą. Spotkanie organizacyjne odbędzie się dnia 26.03.2007 r. o godz. 16�� w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy przy. ul. Jana III Sobieskiego 5, pokój nr 14 (Sala Narad). 



 
             

ZIMOWY WYPOCZYNEK 
  Oprócz ofert „Akcji Zima” wysuwanych co roku przez Świetlicę w Nędzy, młodzieŜ i dzieci naszej gminy miały jeszcze jedną okazję do zorganizowanego wypoczynku. Było to tygodniowe zimowisko w Soli (Beskid śywiecki) prowadzone przez ks. B. Kicingera, proboszcza z Babic. Parafia babicka korzysta z tej formy wypoczynku juŜ od 30 lat, od początku zaś istnienia gimnazjum co roku włącza się równieŜ po kilka osób z innych wiosek (Zawada Ks., Nędza, Łęg). Tej zimy do Soli wyjechało 36 osób. Głównym zajęciem była jazda na nartach (warunki na stokach Skalanki – wbrew obawom – doskonałe). MoŜna teŜ było nieodpłatnie narty wypoŜyczyć i poćwiczyć pod okiem doświadczonych narciarzy. A Ŝeby w zdrowym ciele i duch był zdrowy – czas wieczorny wypełniały wspólne lektury i dyskusje. Grupa codziennie teŜ uczestniczyła we mszy świętej w domowej kaplicy. Dla wszystkich nowością były dialogowane homilie. 

    Słowem – siedem dni bogatych w to wszystko, co waŜne i kształcące dla wszechstronnego rozwoju młodego człowieka. I to za opłatą, która nawet dla skromnie sytuowanych nie stanowiła problemu (dzięki wsparciu ze strony Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych). 

 
 

 
 

SOŁTYSI i RADY SOŁECKIE 
      Kadencja 2006-2010 

 
Lp. Data ZEBRANIA WIEJSKIEGO SOŁECTWO SOŁTYS RADA SOŁECKA 
1. 20 lutego 2007 BABICE Jan FLUT Jan Wydra Herbert Skorupa Alicja Kowol Iwona Skorupa 
2. 16 lutego 2007 CIECHOWICE Gerard PANNEK Małgorzata Lazar Magdalena Peikert Marian Gzuk Krystian Joszko 
3. 12 lutego 2007 GÓRKI ŚLĄSKIE Edyta SZAJT Antoni Krzyk Marian Weiner Krzysztof Gembalczyk GraŜyna Belkius Regina Krueger 
4. 15 lutego 2007 ŁĘG Anna SZURGACZ Józef Wallach Krystian Placzek Lidia Wolnik Oskar Groborz 
5. 19 lutego 2007 NĘDZA Joachim HALFAR Stefan Kurzydym Damian Syrnik Marek Wołczyński Marek Kuśka Mariusz Pendzich 
6. 13 lutego 2007 SZYMOCICE Karol KALEMBA Jan Syc Ernest Piela Piotr Kocoń Zbigniew Jureczko Piotr German 
7. 14 lutego 2007 ZAWADA KSIĄśĘCA Danuta MIKOŁAJEC Wilhelm Procek Jan Baron Agnieszka Porwoł Tadeusz Szczyrbowski Jan Goldman Ferdynand Baron Krystian Wałach 

 
 

ZEZWOLENIA ALKOHOLOWE 
 W   związku   ze   zmianą   Ustawy z   dnia 26    października 1982r.    o    wychowaniu w    trzeźwości   i    przeciwdziałaniu    alkoholizmowi   (Dz. U. z 2002r. Nr 147 poz. 1231) w dniu 28 października 2006r. informuje się osoby zainteresowane uzyskaniem zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych w miejscu lub poza miejscem sprzedaŜy, Ŝe wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać: 1. oznaczenie rodzaju zezwolenia, 2. oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres, 3. numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej, 4. przedmiot działalności gospodarczej, 5. adres punktu sprzedaŜy, 6. adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazyny dystrybucyjnego).  Na podstawie art. 18 ust. 5 Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. Nr 147 poz. 1231)  Do wniosku o wydanie zezwolenia naleŜy dołączyć następujące dokumenty: 1. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców, 2. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaŜy napojów alkoholowych, 3. pisemną zgodę właściciela, uŜytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeŜeli punkt sprzedaŜy będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, 4. decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie Ŝywności i Ŝywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225) Na podstawie art. 18 ust. 6 Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. Nr 147 poz. 1231)       Szczegółowych informacji moŜna uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy , pokój nr 15, tel. 032/410 20 18 w. 29 

TURNIEJ BADMINTONA 
DLA NAUCZYCIELI, 

PRACOWNIKÓW 
OŚWIATY, OSÓB 

DOROSŁYCH 
 1. Cel imprezy:      Popularyzacja aktywnej formy        ruchu 2. Termin:     17 marca 2007 r. godz. 9�� 3. Organizator:     Grzegorz Swoboda     Zespół Szkolno-Gimnazjalny      w Nędzy     Wójt Gminy Nędza 4. Miejsce:     Sala gimnastyczna ZSG      w Nędzy 5. Kategorie wiekowe:  I.  Kobiety (kategoria „Open”)  II. MęŜczyźni (kategoria „Open”)  Dla uczestników przewidziano atrakcyjne dyplomy, puchary oraz upominki.  Uwaga! - wejście na salę tylko w obuwiu zmiennym, - turniej przeznaczony jest dla osób niezrzeszonych w klubach sportowych.  Więcej informacji moŜna otrzymać (tel. 032/410-24-35  - G. Swoboda) 



 O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 19 stycznia 2007 roku o poborze w 2007 roku  
    Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 7, art.35 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( tekst jedn. Dz. U. z 2004 r., Nr 241, poz. 2416, zm.: Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz.708 , poz. 711 i Nr 220, poz. 1600) § 2 rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz obrony Narodowej z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru ( Dz. U. z 2006r. Nr 1, poz.7 ze zm.) oraz § 1, § 2 i § 3 rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2007 r. (Dz. U. Nr 221, poz.1628) informuje się co następuje:  

1. W okresie od dnia 05 lutego do dnia 30 kwietnia 2007 roku przeprowadzony zostanie na terenie województwa 
śląskiego pobór męŜczyzn.  

2. Do poboru w miejscu i terminie określonym w pkt. 3 wzywa się męŜczyzn:  
a. urodzonych w 1988 roku,  
b. urodzonych w latach 1983 - 1987, którzy dotąd nie stawili się do poboru,  
c. urodzonych w roku 1987 i latach wcześniejszych którzy: 

� ze względu na stan zdrowia uznani zostali za czasowo niezdolnych do odbycia zasadniczej słuŜby 
wojskowej, jeŜeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem poboru,  

� złoŜyli wnioski o ponowne ustalenie zdolności do czynnej słuŜby wojskowej,  
d. którzy ukończyli 18 lat Ŝycia i zgłosili się ochotniczo do wojskowego komendanta uzupełnień w celu odbycia 

zasadniczej słuŜby wojskowej.  

2.1. Do poboru wzywa się takŜe kobiety:  

e. urodzone w latach 1979 - 1989 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej słuŜby wojskowej, które w 
roku 2006/2007 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach 
psychologicznych,  

f. posiadające zgodę rektora wyŜszej szkoły morskiej na odbywanie zajęć wojskowych w tej szkole jeŜeli 
wystąpią z wnioskiem o skierowanie ich do powiatowej komisji lekarskiej.  

3. Pobór dla osób wymienionych w pkt.2 zamieszkałych stale lub przebywających czasowo ponad 2 miesiące na terenie 
miasta Racibórz; miasta i gminy Krzanowice i Kuźnia Raciborska; gmin: Kornowac, KrzyŜanowice, Nędza, Pietrowice 
Wielkie i Rudnik - przeprowadzony zostanie w Raciborzu w budynku Starostwa Powiatowego przy Placu Okrzei 4 w 
okresie od dnia 05 marca do dnia 16 kwietnia 2007 r., od poniedziałku do piątku w godzinach od 11��do 18��.  

4. Poborowy zgłaszający się do poboru po raz pierwszy przedstawia:  
a. wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na 

ustalenie toŜsamości,  
b. powiatowej komisji lekarskiej - posiadane dokumenty dotyczące stanu zdrowia,  
c. na potrzeby ewidencji wojskowej - potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji, aktualną fotografię o 

wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy oraz dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub 
pobierania nauki.  

5. Poborowy zgłaszając się do poboru kolejny raz przedstawia: 
a. wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na 

ustalenie toŜsamości,  
b. powiatowej komisji lekarskiej - dokumenty lekarskie dotyczące zmian w stanie zdrowia w tym wyniki badań 

specjalistycznych przeprowadzonych w okresie od ostatniego poboru,  
c. wojskowemu komendantowi uzupełnień - wojskowy dokument osobisty.  

6. Obwieszczenie niniejsze stanowi wezwanie do poboru dla osób wymienionych w pkt.2. Nie otrzymanie wezwania 
imiennego nie zwalnia poborowego podlegajacego poborowi od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu 
wskazanym w obwieszczeniu.  

7. Poborowy, który z waŜnych przyczyn nie moŜe stawić się do poboru w wyznaczonym terminie i miejscu, obowiązany 
jest zawiadomić o tym wójta lub burmistrza ( prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego 
lub pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące, najpóźniej w dniu, w którym był obowiązany stawić się do 
poboru, dołączając jednocześnie dokumenty potwierdzające przyczyny niestawiennictwa. Po ustaniu przyczyn 
niestawiennictwa poborowy powinien niezwłocznie zgłosić się do właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta 
miasta), który wyznacza mu termin i miejsce stawienia się do poboru.  

8. Poborowi, o których mowa w art. 26 ust. 1c ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej, mogą spełnić obowiązek stawienia się do poboru za pośrednictwem upowaŜnionej osoby, 
która przedstawia komisji lekarskiej wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność do pracy lub stopień 
niepełnosprawności tego poborowego.  

9. Poborowi, którzy po rozpoczęciu poboru na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu 
czasowego trwającego do dwóch miesięcy, stawiają się do poboru przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego 
pobytu.  

10. W razie niestawienia się poborowego do poboru bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) 
nałoŜy na niego grzywnę w celu przymuszenia albo zarządzi przymusowe doprowadzenie przez Policę do komisji lekarskiej zgodnie z art. 27 ust.3 i art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku 
obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz.2416 z późn. zm.).  

11. Niestawienie się do poboru przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta) przed właściwą powiatową komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu lub odmowa 
poddania się badaniom lekarskim albo nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, 
podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności (art. 224 cytowanej wyŜej ustawy).  

   

Wojewoda Śląski  (-) Tomasz Pietrzykowski  



PANORAMA KLUBÓW SPORTOWYCH 
 LKS GÓRKI ŚLĄSKIE  Rok załoŜenia: 1949 (poprzednia nazwa: LZS) Adres: ul. Ofiar Oświęcimskich 2 (główna płyta, boisko treningowe, dwa otwarte korty tenisowe, sauna, świetlica), Górki Śl., tel. 0324102491 Zarząd:      prezes Eryk Hamerski     wiceprezes Roland Lukas     skarbnik Arkadiusz Gronert     sekretarz Krzysztof Gembalczyk członkowie: Adam Balcar, Marek Czerny, Norbert Franica, Krystian Kaszta, Kazimierz Pawliczek, Henryk śyła    kierownik druŜyny Piotr Hanusek      trener druŜyny seniorów  Brachmański  NajwaŜniejsze sukcesy: 1990-1994 i 2000-2002 udział w rozgrywkach V ligi okręgowej (Katowice III) w piłce noŜnej; obecnie XV miejsce (z udziałem 20 zespołów) w II lidze B w skacie (druga druŜyna występuje w III lidze), w 1996 równieŜ udział w II lidze.  Kadra seniorów w sezonie 2006/2007: kapitan zespołu Tomasz Czerny bramkarz Eugeniusz Dudek      

  zawodnicy: Łukasz Sombrowski, Marcin Czorny, Andrzej Krupa, Artur Weiner, Adam Balcar, Jarosław Panuś, Łukasz Czerny, Piotr Kwiatkowski, Marcin Mikler, Robert Hanusek, Łukasz KałuŜa, Tomasz Sobeczko, Marcin Rezner, Grzegorz Plewnia, Szymon Gronert, Adam Hanusek, Marcin Kołakowski, Arkadiusz Gronert.  Wyniki w klasie A podokręgu raciborskiego w rundzie jesiennej sezonu 2006/2007   
Mecze u siebie: KS Kornowac 2:2, Start Pietrowice Wlk. 4:0, Unia Turza Śl. 0:0, LKS Samborowice 2:0, LKS Adamowice 2:2, LKS Ruda Koz. 3:2, Odra Nieboczowy 1:6, MKS Kuźnia Rac. 3:1. 
Mecze na wyjeździe: Przyszłość II Rogów 0:3, Czarni Nowa Wieś 3:2, LKS Chałupki 0:1, Strzelec Rzuchów 4:0, Dąb Gaszowice 1:3, Buk Rudy Wlk. 2:1, Gosław Jedłownik (Wodzisław Śl.) 2:2.  Strzelcy bramek: 9   -   Andrzej Krupa 5   -   Tomasz Czerny 4   -   Łukasz Czerny 3   -   Marcin Mikler 2   -   Robert Hanusek, Łukasz KałuŜa, Tomasz Sobeczko 1   -   Łukasz Sombrowski  

PODSUMOWANIE  Miejsce V w grupie z udziałem 16 druŜyn      
WYSZCZEGÓLNIENIE Ilość meczów Punkty Bramki RóŜnica Zw. Rem. Por. 

Mecze u siebie 8 15 17-13 (+4) 4 3 1 

Mecze na wyjeździe 7 10 12-12 (0) 3 1 3 

Razem w rundzie jesiennej 15 25 29-25 (+4) 7 4 4 

 
                                                                      TELEFONY ALARMOWE OSP 
 
 
 

 

1 2 3 
 1  Nędza  032/4187188 Pendzich M./naczelnik 032/4102069 Halfar J. - sołtys 032/4102057 Remiza OSP 032/4102065 Remiza OSP 
 2  Górki Śl,     

 032/4187320 Piszczek B./prezes 032/4187506 Stokłosa T./naczelnik 032/4187376 Michna 032/4102336 Linek 032/4187383 Wojtek 
 3  Szymocice  032/4102315 śok Leon 032/4186253 Kocoń Piotr 032/4102294 Jureczko prezes 032/4102296 German naczelnik 032/4102062 Syc Jan kom. Gm. 032/4102490 Remiza OSP 
 4  Zawada Ks.  032/4187663 Zdrzałek D./prezes/ 032/4102231 Zdrzałek Antoni 032/4102252 Szczyrbowski T. 032/4187704 Procek Katarzyna 032/4102311 Remiza OSP 
 5  Babice  032/4186032 Flut Jan/prezes/ 032/4186053 Tomala Arnold 032/4102226 Dziedzioch H naczelnik 032/4186032 Flut Jan URZĄD  GMINY  W  NĘDZY  ul. Jana III Sobieskiego 5, 47-440 Nędza tel. 0 32 410 20 18, tel./fax 0 32 410 23 99 www.nedza.pl e-mail: ug@nedza.pl godziny urzędowania:  poniedziałek: od 7�� do 17�� wtorek, środa, czwartek: od 7�� do 15�� piątek: od 7�� do 14��

 

 

GAZETA SAMORZĄDOWA  ADRES REDAKCJI :  Urząd Gminy w Nędzy  ul. Jana III Sobieskiego 5, 47-440 Nędza NAKŁAD : 1000 egzemplarzy  

PRZEDSZKOLA BLIśEJ 
MIESZKAŃCÓW 

 Proponowana struktura organizacyjna naszych placówek przedszkolnych funkcjonujących w sołectwach Ciechowice, Łęg i Zawada Ks. Proponuje się, aby w Przedszkolach Ciechowice i Łęg funkcjonowały oddziały zerówek. Zmiana miałaby dotyczyć tylko 6-latków z Zawady Ks., których obecnie jest tylko trzech. Miałyby one moŜliwość wyboru przedszkola w Ciechowicach bądź w Łęgu. Nowa struktura organizacyjna w Ŝaden sposób nie wpłynęłaby na zmniejszenie lub zwiększenie zatrudnienia w tych placówkach. Z inicjatywy i woli rodziców godziny otwarcia i zamknięcia placówek mogłyby zostać wydłuŜone.  NaleŜy podkreślić, Ŝe jest to jedynie propozycja do rozwaŜenia. MoŜna ją zaakceptować lub odrzucić. 

Opracowanie tematu „Dlaczego w ostatniej kadencji nie wzrosły wpływy z tytułu Ŝwirowni Babice” ukaŜe się w późniejszym terminie. 


