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NOWY  SPONSOR  DLA  KLUBU 
 
            

Po  bardzo udanej  rundzie  wiosennej, 
apetyt kibiców w  Nędzy  znacznie wzrósł. Niestety 
początek nowego sezonu, głównie z powodu 
problemów kadrowych był bardzo nieudany. 
Pierwsze trzy mecze bez zdobyczy punktowej, były 
ogromnym rozczarowaniem dla kibiców, w 
czwartej kolejce druŜyna przebudziła  się i 
zaczynamy systematycznie zdobywać punkty, co 
napawa optymizmem. 
Jeszcze bardziej moŜe ucieszyć  fakt, Ŝe klub 
sportowy  zyskał  nowego  sponsora  
strategicznego, została  nim firma  "MATRANS"  -
MAŁEK  MAREK. Firma ta  zajmuje się eksploatacją 
Ŝwiru  na terenie naszej  gminy. Wspomagała juŜ 
wcześniej klub sportowy podczas organizacji 
festynu majowego, ufundowała  takŜe samochód 
dla stacji Caritas w Nędzy. Zawarcie  umowy  
sponsoringu z firmą „MATRANS”  umoŜliwi  dalszy  
rozwój klubu i stworzenie jeszcze lepszych 
warunków do pracy z młodzieŜą. 
Zarząd  klubu wraz z właścicielem firmy jako 
główny cel załoŜyli uzyskanie miejsca w środku 
tabeli dające pewne utrzymanie druŜyny seniorów 
w lidze okręgowej oraz dąŜenie do stworzenia 
szkółki piłkarskiej. 
 
  Zarząd  klubu sportowego  w Nędzy składa 
podziękowania naszym lokalnym  przedsiębiorcom 
za wsparcie klubu przed rozpoczęciem nowego 
sezonu. Składamy podziękowania firmom; 
DORBUD - Zbigniew Stuka,  EKO-TOX - Jan 

Skipirzepa, BATEREX - Kazimierz Kwaśniewicz, 
SERWIS  SAMOCHODOWY- Gerard  Hiltawski, 
EURO-BUD - Piotr Pławecki, AUTO-HANDEL - 
Rudek Adrian, APTEKA ŚW. KOSMY i DAMIANA - 
Justyna Kiedrowska, CLUB "VICTORIA" - Bobrzik 
Sebastian,  ZAKŁAD  POGRZEBOWY - Roman 
Marcol,  DREWNOTRANS - A. Brzóska, STOLARNIA 
-Artur Gawron, SKLEP- Mariola Paris, USŁUGI 
TRANSPORTOWE - Czerny  Reinhold, ELEKTRO-
TECH- Paskuda Roman, PIZZERIA „WEGA” - 
Bobrzik  Sylwester., PIEKARNIA- Sass  Bronisław. 
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WÓJT GMINY NĘDZA ZAWIADAMIA  MIESZKAŃCÓW, 

śE W NIEDZIELĘ, tj. 30 WRZEŚNIA 2007 ROKU 

W GODZ. OD  8.00  DO  14.00 

W BUDYNKU  TUTEJSZEGO  URZĘDU  GMINY  
PRZY UL. JANA III SOBIESKIEGO 5 - POKÓJ  NR 2 

BĘDĄ  PRZYJMOWANE  WNIOSKI   
NA  NOWE  DOWODY  OSOBISTE . 

              
NA MIEJSCU  BĘDZIE   MOśLIWOŚĆ  ZROBIENIA  FOTOGRAFII    DO   DOWODU 

 
BĘDZIE ZORGANIZOWANY DOWÓZ OSÓB NIEMOGĄCYCH DOJECHAĆ DO 

URZĘDU. 
PROSZĘ O WCZEŚNIEJSZE POINFORMOWANIE POD NUMEREM TELEFONU 

032/410-23-99 LUB OSOBIŚCIE W POKOJU NR 2. 



 
 

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

I. Zarejestrowanie działalności gospodarczej 

1. W celu zarejestrowania działalności gospodarczej przez osobę fizyczną naleŜy złoŜyć zgłoszenie do ewidencji 
działalności gospodarczej w urzędzie właściwym do miejsca zameldowania na pobyt stały przedsiębiorcy.  

2. W zgłoszeniu podaje się:  
o oznaczenie przedsiębiorcy (imię, nazwisko, nazwa),  
o miejsce zamieszkania (zameldowania na pobyt stały) przedsiębiorcy siedzibę i adres zakładu głównego, 

oddziału lub innego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,  
o określenie przedmiotu działalności gospodarczej,  
o datę rozpoczęcia działalności gospodarczej.  

3. Do ewidencji działalności gospodarczej w gminach mogą być wpisywane osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą na własny rachunek.  

4. Wszelkie inne formy podjęcia działalności gospodarczej podlegają rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.  

Podstawa prawna: - ustawa z dnia 19.11.1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. 1999 r., nr 101, 
poz. 1178 z późn. zm.); 

Niezbędne dokumenty:  - wniosek do pobrania na stronie www.nedza.pl  

Opłaty: - od wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - 100,00 zł 

Czas oczekiwania: - 14 dni 

II. Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 

1. Zgłoszenie zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej wymaga formy pisemnej i musi nastąpić w ciągu 14 
dni od faktycznego zaistnienia zmian.  

2. Odbioru zaświadczenia powinien dokonać właściciel firmy, okazując dowód osobisty, bądź osoba posiadająca 
pisemne upowaŜnienie podpisane przez właściciela firmy oraz swój i jego dowód osobisty.  

3. W przypadku małŜeństwa, po odbiór powinni zgłosić się oboje małŜonkowie z dowodami osobistymi, bądź osoba 
upowaŜniona z podpisem obojga małŜonków; z ich dowodami osobistymi oraz swoim.  

Podstawa prawna: - ustawa z dnia 19.11.1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. 1999 r., nr 101, 
poz. 1178 z późn. zm.); 

Niezbędne dokumenty:  - wniosek do pobrania na stronie www.nedza.pl 
- dowód osobisty; 
- oryginał wpisu do ewidencji do zwrotu. 

Opłaty: - od zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej - 50,00 zł 

III. Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 

1. Zgłoszenie zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej wymaga formy pisemnej i musi nastąpić w ciągu 14 
dni od faktycznego zakończenia prowadzenia działalności.  

2. Odbiór osobiście - z dowodem osobistym, bądź przez osobę pisemnie upowaŜnioną do odbioru decyzji - posiadającą 
dowód osobisty właściciela firmy i swój dowód osobisty.  

3. W przypadku małŜeństwa - odbiór przez obojga małŜonków (z dowodami osobistymi), bądź przez osobę 
upowaŜnioną (pisemne upowaŜnienie podpisane przez obojga małŜonków) z dowodami osobistymi małŜonków i 
osoby upowaŜnionej.  

Podstawa prawna: - ustawa z dnia 19.11.1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. 1999 r., nr 101, 
poz. 1178 z późn. zm.); 

Niezbędne dokumenty:  - wniosek do pobrania na stronie www.nedza.pl 
- dowód osobisty; 
- zwrot oryginału wpisu (jeśli strona nie posiada oryginału wpisu pisze oświadczenie o utracie). 

IV. Wydanie zaświadczenia o aktualności wpisu w ewidencji 
działalności gospodarczej 

Podstawa prawna: - ustawa z dnia 19.11.1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. 1999 r., nr 101, 
poz. 1178 z późn. zm.); 

Niezbędne dokumenty:  - wniosek 

Opłaty: - od wydania zaświadczenia - 17,00 zł. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 



 

 
„ZŁOTA SZAROTKA” -  TALENT WOKALNY Z NASZEJ GMINY. 

ROZMOWA Z KLAUDIĄ STABIK 
 

 
Red. Część mieszkańców naszej gminy zapewne słyszała 
o Tobie i o Twoich dotychczasowych osiągnięciach – wiem, 
Ŝe masz ich na swoim koncie sporo. Czy zechciałabyś się 
przedstawić naszym czytelnikom? 
Klaudia: Oczywiście. Nazywam się Klaudia Stabik, 
mieszkam w samym sercu naszej gminy – a  więc w 
Nędzy. Na co dzień uczęszczam do II Liceum 
Ogólnokształcącego w Rybniku do klasy o profilu 
językowym. Śpiewam w zespole „MiraŜ”, działającym przy 
MDK-u w   Raciborzu. 
 
Red. Kiedy zaczęła się Twoja przygoda z muzyką? 
Klaudia: JuŜ od dziecka przejawiałam zainteresowanie 
muzyką. Z tego, co mi opowiadali rodzice, to pierwszy 
koncert dałam w autobusie, mając 3 lata. Śpiewałam 
wtedy utwór zespołu For Non Blondes „What's up”, a moje 
pojęcie języka angielskiego wynikało z osłuchania w tej 
piosence. Zresztą całe moje dzieciństwo wypełnione było 
róŜnego rodzaju muzyką, od rocka począwszy (zasługa 
taty) poprzez rap, pop, funk, soul, reage, blues, techno i 
disco (zasługa mamy) aŜ po muzykę jazzową. 
 
Red. Czy Twoi przodkowie byli utalentowani muzycznie? 
Klaudia: Hm. W mojej rodzinie nikt nie był specjalnie 
utalentowany muzycznie – bardziej sportowo. Więc co do 
muzykalności to jestem jedyną w rodzinie, która przejawia 
zainteresowanie edukacją muzyczną. Aczkolwiek cała 
rodzina interesuje się muzyką (najbardziej rodzice), ale 
jest ona dla nich rodzajem hobby. 

 
Red. Jak trafiłaś do zespołu „MiraŜ” MDK w Raciborzu? 
Klaudia: Do „MiraŜu” trafiłam w lutym 2005 r. 
Zawdzięczam to moim rodzicom, którzy zawieźli mnie na 
przesłuchanie do Pani ElŜbiety Biskup, ale równieŜ mojej 
byłej nauczycielce,  która powiadomiła mnie o tego 
rodzaju przesłuchaniu i doradzała, abym tam pojechała. 
No i na przesłuchaniu okazało się, Ŝe jednak nadaję się do 
śpiewania. I tak śpiewam tam po dziś dzień.   
  
Red. Chodzisz do szkoły, uczysz się i śpiewasz. Jak 
godzisz to wszystko, co jest Twoim priorytetem w Ŝyciu? 
Klaudia: Hm, nie wiem czy godzę, ale bardzo się staram, 
gdyŜ nie jest wcale takie proste pogodzić naukę, próby z 
zespołem i do tego znaleźć jeszcze trochę czasu na 
przyjemności. Jednak nie miałam dotychczas jakichś 
szczególnie powaŜnych problemów, więc jakoś sobie na 
razie radzę. A co do moich priorytetów, to są nimi 
niewątpliwie i niezaprzeczalnie muzyka, ale równieŜ 
zdobycie  wymarzonego wykształcenia. A moim 
marzeniem jest dostanie się na Akademię Jazzu w 
Katowicach – zaocznie oraz ukończenie z wyróŜnieniem 
studiów dziennych w Krakowie lub we Wrocławiu na 
wydziale psychologii. Przede mną jeszcze więc długa 
droga.    

 

 
 

 
 
Red. Wiem, Ŝe odnosisz wiele sukcesów. Z którego jesteś 
najbardziej zadowolona? 
Klaudia: Z kaŜdego w inny sposób. KaŜde zwycięstwo 
uczy pewnego rodzaju wytrzymałości i umacnia mnie w 
przekonaniu, Ŝe jednak warto poświęcić się muzyce. Brnę 
więc dalej i mam nadzieję, Ŝe uda mi się spełnić swoje 
marzenia. A co do sukcesów, to ostatnio bardzo 
dowartościowała mnie główna nagroda w V Ogólnopolskim 
Festiwalu Muzyki Rozrywkowej o Złote Szarotki 
Nowotarskie, ale dumna jestem równieŜ z II miejsca w 
Wrexham Youth Music Festival w Walii oraz z III miejsca 
w Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie. 

 
Red. Jak spędzasz swój wolny czas? Czy masz jeszcze 
jakieś inne pasje? 
Klaudia: Hm, bardzo cięŜko jest mi znaleźć trochę czasu, 
ale jak juz znajdę, poświęcam się wtedy sportom. Staram 
się regularnie biegać, jeŜdŜę duŜo na rowerze, gram w 
siatkówkę, kocham taniec. No, ale najwaŜniejsza jest dla 
mnie muzyka, więc w miarę moŜliwości staram się nią 
zajmować w kaŜdym aspekcie spędzania wolnego czasu. 
Jeśli tego czasu jest mniej – co się czasami zdarza – 
uczestniczę w róŜnego rodzaju warsztatach. Ostatnio 
uczestniczyłam w Międzynarodowej Letniej Akademii 
Jazzu w Krakowie. I to jest dla mnie łączenie przyjemnego 
z poŜytecznym. Tak to wygląda. 

 
Red. Wybierasz nietypowy i niebanalny repertuar – czy to 
Twój przepis na sukces? Oczywiście nie kwestionując 
Twojego anielskiego głosu (miałam okazję usłyszeć jak 
śpiewasz – jestem oczarowana). 
Klaudia: Ach dziękuję – jest mi bardzo miło z tego 
powodu. A co do repertuaru, to faktycznie staram się 
wybierać utwory nietypowe, ambitne, niebanalne. DuŜo 
słucham i to róŜnej muzyki i pomaga mi to znaleźć jakiś 
kompromis w piosenkach. Czy jest to przepis na sukces? 
Nie wiem. To zaleŜy od publiczności – jak ona to przyjmie, 
czy moje emocje wyraŜone w piosence do nich dotrą. 
Dlatego bardzo waŜne są przekaz, zaangaŜowanie i 
autentyczność. To jest przepis. 

 
Red. Czy masz jakieś wskazówki dla młodszych chcących 
spróbować swoich sił w śpiewaniu? 
Klaudia: śyczę przede wszystkim cierpliwości, 
wytrwałości w dąŜeniu do spełniania marzeń, odwagi, 
wiary w siebie i odrobiny szczęścia i talentu.  

 
Red. Czy Twoja przyszłość to śpiew i muzyka? Jak widzisz 
siebie za kilka lat? 
Klaudia: Zdecydowanie wiąŜę przyszłość z muzyką, ale co 
będzie za kilka lat, czas pokaŜe. Udzielę Pani wtedy 
jeszcze jednego wywiadu i opowiem. Póki co Ŝyję 
teraźniejszością, a przyszłość powoli planuję. Najpierw 
matura, potem studia i myśl o zaprezentowaniu się 
szerszej publiczności w Polsce, a moŜe nawet za granicą. 
Sama jestem ciekawa, jak to będzie za kilka lat. Jednak 
będę konsekwentnie dąŜyć do spełnienia moich marzeń i 
realizacji przynajmniej części swoich planów. 

 
Red. Dziękuję Ci za rozmowę i Ŝyczę dalszych sukcesów. 
Klaudia: Ja równieŜ dziękuję i mam nadzieję, Ŝe 
spotkamy się w przyszłości na którymś z koncertów. 
Serdecznie zapraszam. 

 
 
 
 



 
DOśYNKI GMINNE 2007 

  
W niedzielę 9 września br. miały miejsce 

Gminne DoŜynki, których gospodarzem było Sołectwo 
Babice. 

Na Mszę św. korowód doŜynkowy wyruszył spod 
Domu Katechetycznego. Jak tradycja kaŜe, na 
zakończenie Ŝniw rolnicy dziękują za dobre i szczęśliwe 
zbiory. Jest to równieŜ okazja do radości i świętowania. 
Dawno minęły w naszej gminie czasy, gdy pola złociły 
się łanami zbóŜ. Jednak ci rolnicy, którzy uprawiają 
jeszcze swoją ojcowiznę, spotkali się w kościele, by na 
uroczystej mszy św. dziękować Bogu za zbiory. 
Okolicznościową homilię wygłosił Ks. Proboszcz Bogdan 
Kicinger, mówił o cięŜkim trudzie rolnika. 

O godzinie 13.00 korowód doŜynkowy 
przemaszerował ulicą Wiejską przy akompaniamencie 
orkiestry dętej KWK Rydułtowy „Anna”. W korowodzie 
udział wzięli rolnicy, straŜacy ze sztandarami, dzieci i 
kobiety w barwnych strojach ludowych oraz górnicy. 
Ozdobą orszaku były pięknie ustrojone konie i bryczki. 
Nie zabrakło równieŜ korony – symbolu Ŝniw. 

Na placu OSP pani wójt Anna Iskała powitała 
przybyłych gości i mieszkańców gminy. Starostami 
tegorocznych doŜynek byli pani Teresa Wieczorek i pan 
Arnold Tomala, którzy wspaniały bochen chleba i tacę z 
owocami przekazali na ręce rolników - seniorów. 

W programie Święta Plonów nie zbrakło m.in. 
występu zespołu KWK Rydułtowy „Anna”, występów grup 
kabaretowych m.in. „Mondelików”. Wiele miłych wraŜeń 
dostarczył występ zespołu tanecznego „ŁęŜczok” z 
Zawady KsiąŜęcej. Występ zespołu „Śląskie Bajery” 
rozbawił publiczność humorem i piosenką biesiadną. 
Główną atrakcją była zabawa taneczna z zespołem 
„Relax”. Publiczność bawiła się i tańczyła do późnych 
godzin nocnych. 

Organizatorzy doŜynek składają gorące 
podziękowania wszystkim osobom, które były 
bezpośrednio i pośrednio zaangaŜowane w organizację 
uroczystości, a szczególnie pracownikom obsługi i 
osobom czuwającym nad porządkiem i bezpieczeństwem 
imprezy. 

Tegoroczne doŜynki przeszły juŜ do historii, nie 
pozostaje nic innego jak czekać do następnych, na które 
serdecznie zapraszamy. 

 
 

W dniu 16 września br. w Zabełkowie odbyły się 
DoŜynki Powiatowo – Gminne. Gminę Nędza 
reprezentowali Sołtys Babic pan Jan Flut i pani Teresa 
Wieczorek. Korona zaprezentowana przez naszą gminę 
wzbudziła ogólny podziw i zachwyt. 

 

 
 

 
 
 

UWAGA !!! 
W dniach  

08-09.10.2007 r.  
na terenie Gminy Nędza  

przeprowadzona zostanie rejestracja 
przedpoborowych –  

męŜczyzn urodzonych w 1989 roku,  
oraz poborowych roczników 1983 - 1988, którzy 

nie dopełnili obowiązku  
zgłoszenia się do rejestracji. 

*Rejestracja odbędzie się w Urzędzie Gminy w 
Nędzy  

przy ul. Jana III Sobieskiego 5  
**- Sala Narad:* 
*08.09-10.2007* 

*godzina 7.30 - do 15.00 * 

 
GAZETA SAMORZĄDOWA 
ADRES REDAKCJI :  
Urząd Gminy w Nędzy  
ul. Jana III Sobieskiego 5, 47-440 Nędza 
e-mail: redakcja@nedza.pl 
NAKŁAD : 1000 egzemplarzy  

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 730 do 1700 
wtorek, środa, czwartek: od 730 do 1530 
piątek: od 730 do 1400 

 


