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Niech magiczna noc wigilijnego wieczoru 

przyniesie Wam spokój i radość. 

Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia 

żyje własnym pięknem, 

a Nowy Rok obdaruje Was 

pomyślnością i szczęściem. 

Życzymy Wam, aby Święta Bożego Narodzenia 

były bliskością i spokojem, 

a Nowy Rok - dobrym czasem. 
Wójt Gminy oraz Redakcja 

 
 
 
 
 
 

AKCJA ZIMA 

Wójt Gminy zarządzeniem powołał zespół wykonawczy ds. prowadzenia akcji zimowej, w którego skład wchodzą pracownicy 

urzędu oraz sołtysi. Niżej GS przedstawia najważniejsze postanowienia programu prowadzenia akcji zimowej w tym sezonie: 

1. Prowadzenie akcji zimowej przewiduje się od 15 listopada 2012 roku do dnia 31 marca 2013 roku. 

2. Koordynację akcją odśnieżania, posypywania gołoledzi, hałdowania śniegu i likwidacji skutków zimy na terenie sołectw 

prowadzą sołtysi. 

3. Oczyszczanie chodnika ze śniegu i lodu wzdłuż terenów stanowiących własność Gminy Nędza oraz główne ścieżki, skwery i 

parkingi wykonują odpowiedzialni pracownicy tut. urzędu. 

4. Zimowe utrzymywanie w granicach nieruchomości i na przyległych chodnikach należy do obowiązków właścicieli 

nieruchomości, w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

5. Zimowe utrzymanie jezdni dróg gminnych na terenach poszczególnych sołectw Gminy Nędza prowadzą podmioty 

gospodarcze lub osoby fizyczne, którym gmina zleciła to zadanie. W sołectwach: Ciechowice, Łęg , Zawada Ks. i Nędza (ul. 

Trawniki, Towarowa, Spółdzielcza, Brzozowa) odśnieżanie prowadzi Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Eryk 

Ficoń ul. Raciborska 73, 47-480 Pietrowice Wlk. tel. 32/4188316. W Babicach i pozostałej części Nędzy odśnieżanie 

prowadzi Dariusz Drajewicz ul. Słowackiego 22/4, 47-400 Racibórz tel. 32/4154084. Natomiast w sołectwach Szymocice i 

Górki Śląskie odśnieżanie prowadzi Marek Czerny ul. Astrów 26, 47-440 Górki Śląskie tel. 32/4187515. 

6. W okresie prowadzenia akcji zimowej na drogach gminnych będzie używany piasek w miejscach szczególnie 

niebezpiecznych: na skrzyżowaniach ulic, na podjazdach i zjazdach, na łukach, na chodnikach. 

7. Za miejsca szczególnie niebezpieczne w Gminie Nędza uważa się: skrzyżowanie ulic Jana Pawła II, Gliwickiej, Jesionowej w  

Nędzy koło byłej roszarni; skrzyżowanie ulic Rudzkiej i Arki Bożka w Babicach; skrzyżowanie ulic Jana Pawła II i Tuwima w 

Nędzy; skrzyżowanie ulic Jana Pawła II i Borowiec w Nędzy; odcinek ulicy Borowiec do  skrzyżowanie z ulicą Wiśniową w 

Nędzy; ulica Mickiewicza; dojazd do ulicy Jana Pawła II w Nędzy; skrzyżowanie ulic Nad Suminą i Sobieskiego w Nędzy; 

skrzyżowanie ulic Sobieskiego i Jesionowej w Nędzy; ulica Kuźnicka w Ciechowicach; skrzyżowanie ulic Raciborskiej, 

Szkolnej i Dzwonkowej w Zawadzie Książęcej; skrzyżowanie ulic Wita Stwosza i Okrężnej w Łęgu; ulica Wita Stwosza na 

odcinku od ul. Okrężnej do sklepu; ul. Rudzka i Leśna w Górkach Śląskich - wzniesienia i spadki; róg ulicy Wiejskiej z 

Wiejską obok kapliczki w Szymocicach. 

8. Przy odśnieżaniu chodników zalęgający śnieg nie może być składowany na pas jezdni, a musi być wywożony na wskazane 

składowiska.             (j.b.) 
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GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 1 LIPCA 2013 ROKU 

UCHWAŁA NR XXX/236/2012 RADY GMINY NĘDZA Z DNIA 26 LISTOPADA 2012 r.  

Uchwałą tą Rada Gminy określiła szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi gmina odbierze bezpośrednio z terenu danej nieruchomości każdą ilość następujących odpadów: 

1. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; 

2. odpady komunalne zebrane selektywnie: papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, 

odpady komunalne ulegające biodegradacji, odpady zielone, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady 

wielkogabarytowe. 

Odpady będą odbierane z częstotliwością uzależnioną od ich rodzaju: 

1. niesegregowane: 2 razy w miesiącu dla zabudowy jednorodzinnej i 2 razy w tygodniu dla zabudowy wielorodzinnej; 

2. segregowane: 1 raz w miesiącu dla zabudowy jednorodzinnej i 2 razy w miesiącu dla zabudowy wielorodzinnej; 

3. odpady zielone: 2 razy w miesiącu od kwietnia do listopada; 

4. odpady wielkogabarytowe: raz na kwartał. 

Zostanie także utworzony punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, do którego właściciele nieruchomości samodzielnie 

mogą dostarczać następujące odpady komunalne zebrane w sposób selektywny: papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, 

opakowania wielomateriałowe, metale, przeterminowane leki, termometry rtęciowe, zużyte baterie i akumulatory. Szczegółowe 

informacje o lokalizacji i godzinach otwarcia punktu zostaną przekazane mieszkańcom w późniejszym terminie. 

UCHWAŁA NR XXX/235/2012 RADY GMINY NĘDZA Z DNIA 26 LISTOPADA 2012 r. 

 Rada Gminy ustaliła, iż opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości uiszcza 

się kwartalnie. Opłatę uiszcza się przelewem na rachunek bankowy Gminy Nędza lub w kasie Urzędu Gminy w Nędzy w 

następujących terminach: do dnia 15 stycznia za I kwartał danego roku, do dnia 15 kwietnia za drugi kwartał danego roku, do 

dnia 15 lipca za trzeci kwartał danego roku, do dnia 15 października za czwarty kwartał danego roku. 

UCHWAŁA NR XXX/234/2012 RADY GMINY NĘDZA Z DNIA 26 LISTOPADA 2012 r. 

Rada Gminy ustaliła stawkę opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 10,00 zł miesięcznie od 

osoby. Radni ustalili także stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane w 

sposób selektywny – wtedy stawka opłaty wynosi 22,00 zł miesięcznie od osoby. 

UCHWAŁA NR XXX/237/2012 RADY GMINY NĘDZA Z DNIA 26 LISTOPADA 2012 r. 

Rada Gminy określiła wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właściciela nieruchomości. Deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy Nędza w terminie do dnia 28 lutego 2013 roku oraz w 

terminach określanych w art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach.  

W jednym z punktów deklaracji właściciel/użytkownik wieczysty/posiadacz/zarządca nieruchomości podaje ile osób 

zamieszkuje na terenie nieruchomości, której dotyczy deklaracja. Składający deklarację oświadcza także w jaki sposób będą na 

terenie danej nieruchomości gromadzone odpady – czy w sposób selektywny czy będą zmieszane. W dalszej części deklaracji 

jest miejsce na wyliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na miesięczną opłatę składają się: liczba 

mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość * stawka opłaty.                                                                               (j.b.) 

 

OSTATECZNA DECYZJA W SPRAWIE OKRĘGÓW WYBORCZYCH GMINY NĘDZA 

W dniu 17.09.2012 r. Rada Gminy Nędza podjęła uchwałę Nr XXVIII/206/2012 w sprawie podziału Gminy Nędza na 

okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów. Rada utworzyła 15 okręgów wyborczych dzieląc: sołectwo Nędza na 7 okręgów 

wyborczych, sołectwo Babice i Górki Śl. na 2 okręgi, Szymocice na 1. Ponadto utworzono trzy okręgi wyborcze składające się z 

części obszaru sołectwa Zawada Ks., części obszaru Zawada Ks. wraz z całym sołectwem Ciechowice, części obszaru sołectwa 

Zawada Ks. wraz z całym sołectwem Łęg. 

W wyniku przeprowadzonego badania Komisarz Wyborczy w Katowicach stwierdził, iż podział Gminy Nędza dokonany 

uchwałą z dnia 17.09.2012 r. nie jest zgodny z art. 417 § 2 Kodeksu wyborczego stanowiącym, iż w gminach na terenach 

wiejskich okręgiem wyborczym jest jednostka pomocnicza gminy. Jednostki pomocnicze gminy łączy się w celu utworzenia 

okręgu lub dzieli się na dwa lub więcej okręgów wyborczych, jeżeli wynika to z konieczności zachowania jednolitej normy 

przedstawicielstwa. Jednolita norma przedstawicielstwa w Gminie Nędza obliczona według zasady zawartej w Kodeksie 

wyborczym wynosi 477,13 mieszkańców. W związku z tym minimalna liczba mieszkańców w okręgu wyborczym może wynosić 

239 a maksymalna 716. Statut Gminy Nędza określa, iż jednostkami pomocniczymi gminy są sołectwa: Babice, Ciechowice, 

Górki Śląskie, Łęg, Nędza, Szymocice, Zawada Książęca.  

Komisarz Wyborczy wezwał Radę Gminy Nędza do zmiany wskazanej uchwały poprzez dokonanie podziału gminy 

zgodnie z dyspozycją Kodeksu wyborczego, wyznaczając radzie termin do podjęcia stosownej uchwały do dnia 31.10.2012 r. 

Wyznaczony termin upłynął bezskutecznie, wobec tego Komisarz Wyborczy w Katowicach postanowieniem z dnia 21.11.2012 r. 

dokonał podziału Gminy Nędza na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. Sołectwa: Babice, Górki Śląskie i Zawada 

Książęca otrzymały po dwa mandaty, Ciechowice, Szymocice i Łęg po jednym, natomiast sołectwu Nędza przydzielono sześciu 

radnych. Aktualne granice okręgów wyborczych opublikujemy w GS nr 1/2013.      (j.b.) 



ZNANI I NIEZNANI Z GMINY NĘDZA – KAZIMIERA DREWNIOK-WORYNA 

,,Drogocenne wartości chodzą w  mysim kubraczku i  nie stroją się w gronostaje, pozostają proste, 

 niezauważone,  skromne”. 

 
Taką osobą jest Pani Kazimiera Drewniok-

Woryna - wybitna śląska malarka i wspaniała znawczyni 

historii i śląskiej tradycji.  Pochodzi z Radlina ze śląskiej 

rodziny, mieszka w Rybniku i Górkach Śląskich.  

Swoje rysowanie i malowanie traktuje jako hobby. 

Ma na swoim koncie wiele indywidualnych i zbiorowych 

wystaw w kraju i zagranicą. Jest  laureatką licznych nagród, 

m. in.  nagrody Człowieka Roku  miasta Rybnika ( 2009) w 

kategorii ,,Kultura”  oraz  odznaki  „Zasłużonej dla miasta 

Rybnika” (1989). Wykonuje ilustracje do „Gazety 

Rybnickiej” oraz „Nowin”. Wydała również swoje prace m.in. 

„Kościółki ziemi rybnicko-wodzisławskiej”(cztery wydania),  

„Kapliczki śląskie”, „Kapliczki w Pakości” , "Synagogi 

śląskie” , „Mój Śląsk”. Jest współautorką wielu konkursów 

regionalnych.. Swoimi ilustracjami do śląskich bajek i 

wierszy zachwyca nie od dziś.  

Niedawno z jej ilustracjami ukazały się "Wędrówki 

po Górnym Śląsku"- zbiór ponad 20 tras turystycznych 

opracowanych z myślą o uczniach szkół, a przede 

wszystkim o nauczycielach, którzy dzięki temu 

przewodnikowi mogą przygotować atrakcyjną wycieczkę 

szkolną. W swojej działalności pedagogicznej (spotkania z 

dziećmi i młodzieżą) stara się ukazywać wartość przeszłości 

i  tradycji oraz dorobku kulturowego  Górnego Śląska, 

zgodnie z dewizą: Niech stare poda rękę nowemu, by nowe 

mogło stanąć na mocnym fundamencie. 

Krystyna Kiereta

                                           

OBRAZ ŚW. URBANA Z GÓREK ŚLĄSKICH 

 

Pani Kazimiera Drewniok-Woryna każdą wolną chwilę spędza w Górkach Śl. na 

łonie przyrody. Tutaj wielokrotnie gościł zespół Carrantuchil z Rybnika, promujący muzykę 

celtycką i irlandzką.   Tutaj – na posesji przy ul. Leśnej - zostały nagrane audycje Radia 

Katowice zatytułowane „Ligoniowe Radio” podkreślające walory krajoznawcze naszej pięknej 

wsi. Za to jesteśmy szczególnie wdzięczni Pani Kazimierze.  

Tutaj podjęła się trudu namalowania wizerunku św. Urbana, patrona rolników i 

plonów ziemi.  Przed wielu laty procesja ku czci św. Urbana z miejscowymi rolnikami 

ciągnęła przez prawie 

całe Górki, od rzeki 

Suminy ku Dambom 

(Dębom), czyli 

dzisiejszej Alei Dębowej. 

Na skwerze, przy końcu 

ul. Rudzkiej stoi 

kapliczka z wizerunkiem 

Matki Boskiej. Na jej 

miejscu jeszcze w latach 

70 – tych stała kapliczka 

słupowa z  obrazem  

Urbanka. Niestety zniszczył go czas. Na prośbę mieszkańców 

Pani Kazimiera odtworzyła góreckiego Urbanka na desce 

farbami olejnymi. W tym miejscu grupa mieszkańców Górek 

Śl. zamierza utworzyć skwer Urbanka, jako miejsce  

odpoczynku, refleksji i modlitwy zgodnie z tradycją naszych przodków. Mamy nadzieję, że znajdą się życzliwe osoby, wyrażające 

chęć pomocy przy stworzeniu skweru. Pani Kazimiera Drewniok-Woryna poczyniła pierwszy ważny krok na tej drodze i 

podarowała nam Urbanka. W tym miejscu składamy jej serdeczne podziękowania.                     Henryk Postawka 

WAŻNY KOMUNIKAT DLA ODBIORCÓW WODY 
Szanowni Państwo, Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. uprzejmie przypomina, że z uwagi na zbliżający się okres 

zimowy właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu zobowiązane są do zabezpieczenia i utrzymania urządzeń 

wodociągowych w należytym stanie technicznym, a w szczególności: zabezpieczenia wodomierza i miejsca jego zainstalowania 

przed skutkami niskich temperatur w sposób zapewniający możliwość odczytu wskazań wodomierza oraz zabezpieczenia 

termicznego instalacji wodociągowej w miejscach narażonych na możliwość obniżenia temperatury poniżej 0°C. 

Nieprzestrzeganie ww. obowiązków może doprowadzić do uszkodzenia przez mróz urządzeń wodociągowych i spowodować 

poważne straty materialne. Koszt usunięcia uszkodzeń oraz szkód powstałych z tego tytułu ponoszą właściciele nieruchomości 

lub osoby działające w ich imieniu.        Prezes PK sp. z o.o. w Nędzy 



HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH W ROKU 2013 

 

Wszystkie informacje zawarte w tabeli zostały 

sporządzone na podstawie danych przekazanych przez 

przedsiębiorców odbierających odpady komunalne, Gmina 

Nędza nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonane 

po opracowaniu niniejszej tabeli. 

Przypomina się, że wiążące przedsiębiorcę 

terminy wywozu są każdorocznie przekazywane klientom 

w formie np. załącznika do książeczek opłat itp.       (j.b.)

                 

SIATKÓWKA W GMINIE NĘDZA 

GS prezentuje efekty dalszych zmagań lokalnej 

drużyny piłki siatkowej VT Nędza. 

 11 grudnia:    

VT Nędza 0:3 Jedynka Jankowice II 

 14 grudnia:    

VT Nędza 0:3 Dwójka Świerklany Projtrans 

Przypominamy, że wszystkie mecze u siebie 

gramy na hali LKS, w piątek o godzinie 18:30. 

Serdecznie zapraszamy - bądźcie  z nami! 

J.L. 

 
 

 
PRZED ŚWIYNTAMI 

Hilda: Kristeczko och jak jo je rada, że cie widza, kaj to 
przybywasz? 
Krista: Witej, siedza doma. Zima. A ty kaj tak z tymi 
taszami se kludzisz? 
Hilda: Leca do miasta, wilijo za pora dni, a jo ni mom 
gyszynkow. 
Krista: Jezerkusie dyć zdążysz, jo tyż jeszcze nic nie 
mom. 
Hilda: Na świynta byda mieć ze 12 ludzi. Francik i Marija 
przijadom z familijom. 
Krista: Och, toż bydziesz miała uciecha pod krizbałmym, 
tela pakunków. 
Hilda: Ja, jak se policza ta uciecha to straty ni mom. 
Krista:  Do mie przyjedzie Zofijka z Zeflikiym, a jeszcze 
mocka przywiezom, nawet moczka w krałzach. 
Hilda: To se mosz dobrze, bez roboty, pozdrow ich od 
nos. 
Krista: Moje dziochy tyż moc pomogajom. Wiela mi nie 
dajom zrobić w kuchni. Szykujom krizbałm, stoł a po wiliji 
se maszkiecymy to co napiekły. 
Hilda: Dej pozor bo se nie uniesiesz i bydziesz musiała po 

schodach lotać. 
Krista: Tyś to je richtig koza i durch ci głupoty we głowie. 
Hilda: Jo sam mom kartka w kapsie co mom kupić na 
świynta. Dziochom możno parfim – jaki szanel abo 
waleska. Chłopom jako flaszka gorzoły. Dzioszkom wleza 
po szczebne pieszczonki, synkom jako gra, a tym małym 
huśtawka. 
Krista: Toś ty je bogato! A kaj je twój stary na tyj liście? 
Hilda: Ja on tyż coś tam dostanie. 
Krista: Jo kupia mojymu zoki i szlips, Zofijce fajno bluza, 
a Zeflikowi koszula. 
Hilda: Wiysz mosz recht, jo Antonowi tyż tako kupia. 
Krista: Toż trzimej se, bus jedzie. 
Hilda: Dej pozor, tela śniega aż nie ukiełzniesz z tymi 
taszami. 

       Eleonora Czekała 

 

 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O. O.  

ul. Adamczyka 10, 47-400 Racibórz ( 32/ 4153577) 

 

 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec 

Zmieszane 14 
28 

11 
25 

11 
25 

8 
22 

6 
20 

3 
17 

Segregowane 14 12 12 12 13 12 

 

Odpady wielkogabarytowe będą odbierane w miesiącu kwietniu w 

dniu zbiórki odpadów segregowanych (po wcześniejszym zgłoszeniu 

telefonicznym). Kompletny sprzęt RTV i AGD może być odbierany w 

dniu zbiórki odpadów segregowanych po wcześniejszym zgłoszeniu 

telefonicznym. Sprzęt ten należy wystawić przed posesję do godziny 

600 w ten sposób, by nie utrudniać ruchu pieszym i pojazdom. 

 

 

REMONDIS GLIWICE SP. Z O. O.  

ul. Bolesława Chrobrego 41, 47-200 Kędzierzyn – Koźle                 

(77/ 4826705) 

 

 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec 

Zmieszane 7* 
21 

4* 
18 

4* 
18 

2* 
15 

 29* 

13 
27* 

10 
 24* 

Segregowane 
szkło 

- 11 - 8 - 3 

Segregowane 
papier 

- 11 - 8 - 3 

Segregowane 
plastik 

14 11 11 8 6 3 

*oznacza wywóz raz w miesiącu 

 

NAPRZÓD SP. Z O. O.   

ul. Raciborska 144b, 44-280 Rydułtowy (32/ 4577083) 

 
 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec 

Zmieszane  
Nędza 1 

 

3 
17 

1 
15 

1 
15 

29 

12 
29 

13 
28 

10 
25 

Zmieszane  
Nędza 2 
 

4 
18 

4 
18 

4 
15 
29 

15 
29 

14 
28 

11 
25 

Zmieszane 
Zawada Ks. 
Łęg 
 

8 
23 

7 
21 

7 
21 

5 
19 

6 
20 
31 

14 
28 

Zmieszane 
Górki Śl. 
Szymocice 
 

7 
22 

6 
20 

6 
20 

4 
18 

2 
16 
29 

13 
27 

Zmieszane 
Babice 
Ciechowice 

 

4 
21 

5 
19 

5 
19 

3 
17 

2 
16 
29 

12 
26 

Segregowane 
Nędza 
 

8 7 7 8 9 7 

Segregowane 
Babice 
Ciechowice 
Górki Śląskie 
Łęg 
Szymocice 
Zawada Ks. 
 

9 8 8 9 10 10 

 
 
 



STAWKI PODATKÓW I OPŁAT W ROKU 2013 

ZWOLENIENIA Z PODATKU 

Obowiązuje nadal Uchwała nr XVIII/122/2011 Rady Gminy Nędza z dnia 21.11.2011 r., gdzie zwalnia się od podatku od 

nieruchomości: 

1. grunty, budynki lub ich części stanowiące mienie komunalne, nie oddane w posiadanie zależne. Zwolnienie nie obejmuje 

gruntów, budynków lub ich części, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; 

2. grunty, budynki lub ich części wykorzystywane do realizacji zadań w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej; 

3. grunty, budynki lub ich części wykorzystywane do realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów 

rekreacyjnych i urządzeń sportowych; 

grunty, budynki lub ich części wykorzystywane do realizacji zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w zakresie kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie działalności charytatywnej. 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 

1. Podatek od gruntów: 

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej ,bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i 

budynków - 0,88 zł od 1 m² powierzchni; 

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,51 zł od 1 hektara powierzchni; 

3) pozostałych ,w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 

publicznego - 0,31 zł od 1 m² powierzchni. 

2. Podatek od budynków lub ich części: 

1) mieszkalnych - 0,68 zł od 1 m² powierzchni użytkowej; 

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie 

działalności gospodarczej – 20,54 zł od 1m² powierzchni użytkowej ; 

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,65 zł od 1m² 

powierzchni użytkowej ; 

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty 

udzielające tych świadczeń – 4,51 zł od 1m² powierzchni użytkowej; 

5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 

publicznego - 6,51 zł od 1m² powierzchni użytkowej; 

6) od domków letniskowych – 7,66 zł od 1m² powierzchni użytkowej. 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2013. 

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej: 

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton 

 

 

 

 
 

 

 

Dopuszczalna  masa całkowita w tonach 

powyżej 3,5 do 5,5 

włącznie 

powyżej 5,5 do 9 

włącznie 

powyżej 9 

 i mniej niż 12 

stawka podatku w złotych 
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b) równej lub wyższej niż 12 ton 
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Stawka podatku w złotych 

12 15   568  792 

15  1140  1780 
 3 osie 
                                   Stawka podatku w złotych 
 12 19   430  786 
 19 23   940  1448 

 
 23   1448 2274 
 4 osie i więcej 
  Stawka podatku w złotych 
 12 27  992  1488 
 27 29  1488   2416 
 29  2416  2966 
 



2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej 

masie całkowitej zespołu pojazdów: 

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton 

- ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej do 7 ton – 1.068,00 zł. 

- ciągniki o dopuszczalnej masie powyżej 7 ton i poniżej 12 ton – 1.350,00 zł. 

b) równej lub wyższej niż 12 ton 

 

 Dopuszczalna masa całkowita w tonach 2 osie 
 nie mniej niż 

 

mniej niż 

 

Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne Inny system zawieszenia osi 

Stawka podatku w złotych 

 12 25  430 712 

 25 31 854 1350 

 31    1746 2350 

 3 osie 

 Stawka podatku w złotych 

 12 40  1778  2390 

 40   2390  3072  

 
 
3) przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, 

z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 430,00 zł. 

4) przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 

ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 

 

 Dopuszczalna masa całkowita w tonach 1 oś 
 
                                     

nie mniej niż 
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Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne Inny system zawieszenia osi 
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 25     498  854 

 2 osie 

 Stawka podatku w złotych 

 12 28   430 

 

 440 

 
 28 33  924 

 

1210 
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 Stawka podatku w złotych 

 12  1350 1850 

 
5) od autobusów 

 

  Mniej niż 30 miejsc siedzących Równej lub więcej niż 30 miejsc siedzących 

  Stawka podatku w złotych 
   1564 

 

 1850 

 
   

 

OPŁATA TARGOWA 
Obowiązuje nadal Uchwała nr XVIII/121/2011 Rady Gminy Nędza z dnia 21.11.2011 r., gdzie ustala się dzienną stawkę 

opłaty targowej w wysokości 32,00 zł. Opłatę targową uiszcza się niezwłocznie po zajęciu miejsca na targowisku. Inkasentami 

opłaty targowej są: Irena Solich oraz Kornelia Porombka. Za pobraną opłatę targową inkasentowi przysługuje wynagrodzenie 

w wysokości 1,00 zł od każdej skasowanej opłaty, płatne w ostatnim dniu roboczym kwartału rozliczeniowego. Zarządzenie 

poboru opłaty targowej w drodze inkasa nie wyklucza uiszczania należności przez podatników bezpośrednio w kasie Urzędu 

Gminy w Nędzy lub na rachunek bankowy Gminy Nędza. 

(j.b.) 



Z ŻYCIA GMINNYCH SZKÓŁ 

UCZNIOWIE KLASY IIA W WARSZAWIE 

30 listopada uczniowie klasy IIa SP w Nędzy 

wczesnym rankiem wyruszyli do stolicy Polski. Wycieczka do 

Warszawy to dodatkowa nagroda za udział i zwycięstwo w 

ogólnopolskim konkursie Minutowa Piosenka Klasowa. Wyjazd 

wiązał się z udziałem w koncercie finałowym konkursu, który 

odbył się w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki. Na 

deskach warszawskiej sceny uczniowie odebrali nagrody, 

dyplomy i kilkakrotnie prezentowali swoją piosenkę, razem z 

widownią i towarzyszeniem instrumentów perkusyjnych. Klasa 

została przyjęta bardzo ciepło i z ogromnym entuzjazmem 

przez wszystkich uczestników i organizatorów koncertu. 

Potem był czas na zwiedzanie ciekawych miejsc stolicy, 

spacer na Stadion Narodowy i poczęstunek w McDonald`s. 

Wszyscy wracali do swoich bliskich dumni i zadowoleni. 

Gratulujemy im raz jeszcze!        ZSG w Nędzy, Sylwia Linek 

 
SUKCES W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE EKOLOGICZNYM 

4 grudnia uczennica  Natalia Halama z ZSG w Nędzy została 

wyróżniona Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Drzewa wokół nas”, 

jednocześnie odebrała nagrody książkowe w Domu Oświatowym w 

Katowicach. Konkurs Ekologiczny „Drzewa wokół nas” został zorganizowany przez 

Stowarzyszenie Ziemia i My – Centrum Edukacji Ekologicznej w Dąbrowie 

Górniczej. Miał on na celu poszerzenie wiedzy przyrodniczej, rozbudzenie 

wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody. Na konkurs należało nadesłać 

pracę plastyczną wykonaną farbami o tematyce otaczających nas drzew. 

Gratulujemy Natalii i życzymy dalszych sukcesów.  

                                                ZSG w Nędzy, Agnieszka Grzybowska 

 

ROLNICTWO NIE TAKIE OBCE 
06 grudnia Aneta Bluszcz i Maja 

Rymarska reprezentowały Gimnazjum w 

Nędzy w finale piątej edycji konkursu 

Bezpieczne Rolnictwo Powiatu Raciborskiego. 

Obie dziewczyny są laureatkami etapu 

szkolnego. W finale rywalizowały z 40 innymi 

uczniami z terenu całego powiatu raciborskiego. W kategorii indywidualnej Aneta Bluszcz 

wywalczyła III miejsce. 

Celem konkursu jest propagowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w 

gospodarstwach rolnych oraz ochrony środowiska. Organizatorem konkursu byli: Powiat 

Raciborski, Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach, Kasa 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Raciborzu, Śląska Izba Rolnicza w Katowicach i 

Państwowa Straż Pożarna w Raciborzu.              ZSG w Nędzy 

 
DZIEŃ GÓRNIKA W PRZEDSZKOLU W ŁĘGU 

"Tam pod ziemią w ciemnym chodniku wielu pracuje dzielnych górników. Ciężka to 

praca czarnego człowieka, dzwonią kilofy, pot z czoła ścieka. Gdy nam słoneczko zagląda do 

domu, górnik pracuje w kopalni zmęczony. Za czarny węgiel i za sól białą chwała górnikom 

dzielnym, wytrwałym!"  

4 grudnia w dniu górniczego święta gościliśmy w Przedszkolu w Łęgu  przedstawicieli 

zawodu górniczego. Naszych gości przywitaliśmy popisami recytatorskimi i muzycznymi - każda grupa wiekowa, od maluszków 

zaczynając i na starszakach kończąc, przedstawiła przygotowane z tej okazji piosenki i wiersze. Po zakończeniu części 

artystycznej nasi goście opowiadali o ciężkiej pracy pod ziemią, 

znaczeniu tejże pracy w naszym codziennym życiu, niebezpieczeństwie, 

które codziennie na nich w pracy górniczej czyhają. Górnicy przybliżyli 

nam wizerunek patronki górników- Świętej Barbary, oraz odpowiadali 

na pytania o  legendarnego  skarbnika mieszkającego w śląskich 

kopalniach. Nasi goście nawiązali świetny kontakt z przedszkolakami, 

chętnie odpowiadali na ich bardzo wnikliwe pytania, a na zakończenie 

poczęstowali wszystkich cukierkami. W ramach podziękowań za ich 

ciężki trud, przedszkolaki wręczyły górnikowi laurki z życzeniami.  
Bardzo serdecznie chcieliśmy podziękować górnikom za wizytę 

w naszym przedszkolu oraz czas poświęcony przedszkolakom. Mamy 

nadzieję, że w przyszłym roku znów będziemy mogli wspólnie spotkać 

się w przedszkolu i na tę wizytę już teraz serdecznie zapraszamy!  
      ZSP w Zawadzie Ks., Gabriela Goldman i Weronika Zagolla 



UKS "ZRYW" NA LODZIE! 

Uczniowski Klub Sportowy "Zryw" przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym W Nędzy zorganizował dwa wyjazdy na kryte  

lodowisko do Pszowa. W wycieczkach wzięło łącznie udział 100 dzieciaków. Organizatorem i pomysłodawcą wyjazdu byli: 

Sylwester Bobrzik oraz dyrektor ZSG w Nędzy Maria Czerwińska. 3 grudnia na lodzie pojawili się gimnazjaliści, natomiast 

tydzień później dzieci ze szkoły podstawowej. Młodzież wyraziła wielką chęć udziału w takiej formie spędzania czasu na 

sportowo, jednocześnie doskonaląc naukę jazdy na łyżwach.              Sylwester Bobrzik 

BEZPIECZNA SZKOŁA W ZSP W BABICACH 

Rok szkolny 2012/2013 Minister Edukacji ogłosiła Rokiem Bezpiecznej Szkoły. Głównym celem rządowej inicjatywy jest 

wzmocnienie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych. Działania 

dyrektor szkoły Hanny Kowalskiej skupiły się właśnie na sprawach 

bezpieczeństwa i wychowania młodego człowieka w środowisku szkolnym. 

Wśród uczniów oraz ich rodziców została przeprowadzona anonimowa 

ankieta dotycząca bezpieczeństwa w placówce. Na podstawie jej wyników 

opracowano raport oraz wnioski, które wdrożono do realizacji. Już we wrześniu 

odbyło się spotkanie z policjantem, który przypomniał zasady bezpiecznego 

poruszania się pieszego po drodze. W październiku nasi uczniowie obejrzeli dwa 

spektakle profilaktyczne: „Bajka o orzeszku” oraz „Kozucha Kłamczucha”.  

Kolejnym przedsięwzięciem było zorganizowanie warsztatów, 

poprowadzonych przez panie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej:dla klasy 

III – „Powiedz NIE nieznajomemu”, dla klas V i VI – „Twórcze rozwiązywanie 

konfliktów” oraz „Od złości do radości”. Na tych ostatnich dzieci poznały, jak 

wygląda sfera uczuciowa człowieka oraz jak sobie radzić z trudnymi uczuciami. 

Szkolny koordynator do spraw bezpieczeństwa Małgorzata Kocjan 

poprowadziła dla uczniów warsztaty „Pierwsza pomoc przedmedyczna w nagłym zagrożeniu zdrowia lub życia”. Celem 

warsztatów było nauczenie dzieci podstawowych zabiegów wchodzących w zakres pierwszej pomocy przedmedycznej, a w 

szczególności postępowanie w przypadku krwotoków, ran, oparzeń, złamań i zadławień. Odbyły się ćwiczenia praktyczne, dzieci 

poznały również wyposażenie apteczki pierwszej pomocy.  Na bieżąco odbywają się także spotkania z pedagogiem szkolnym na 

temat przeciwdziałania agresji, a na lekcjach wychowawczych pogadanki na temat: praw i obowiązków ucznia; bezpiecznego 

spędzania czasu wolnego w szkole i poza szkołą; chorób cywilizacyjnych i ich profilaktyki; zdrowego odżywiania; zagrożenia 

porażeniem prądem elektrycznym; niebezpieczeństwa zatrucia czadem. Sprawom bezpieczeństwa poświęcono również ostatni 

numer szkolnej gazetki Pod Budą.  

Mamy nadzieję, że działania podjęte w naszej szkole w ramach 

Roku Bezpiecznej Szkoły przyczynią się do dokonywania przez naszych 

uczniów samych właściwych wyborów.           ZSP Babice, Rozwita Sroka 

 

ŚW. MIKOŁAJ NIE ZAPOMNIAŁ O DZIACIACH W BABICACH 

Dzieci ZSP w Babicach powitały świętego w czwartkowy poranek. 

Ten nasz dobry znajomy przyniósł ze sobą wór prezentów i obdarował nimi 

wszystkie dzieci. Zacny gość nie tylko rozdawał prezenty, ale i przypomniał 

prawdziwą historię biskupa Myry,  czym się wyróżniał i dlaczego cieszył się 

ogromnym powodzeniem. W podziękowaniu dzieci śpiewały piosenki i 

recytowały wiersze. Dyrektor ZSP i nauczyciele serdecznie dziękują Panu 

Markowi Małkowi – prezesowi FUH MAN-TRANS sp. z o.o. za pomoc 

materialną i wszelkie działania wspierające naszą placówkę w organizowaniu 

imprez szkolnych.                                         ZSP Babice, Rozwita Sroka         



Z ŻYCIA GMINY

ODZNACZONY ZA ZASŁUGI DLA ZDROWIA NARODU 

Adam Feszter, Prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża  z Nędzy, 29 

listopada br. odebrał w Ministerstwie Zdrowia w Warszawie odznaczenie państwowe – legitymacje oraz 

odznakę „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. W tym roku do odznaczenia Minister 

Zdrowia wybrał zaledwie 44 osoby z całej Polski, wśród nich był tegoroczny wnioskodawca Pan Adam. 

 Pan Adam spełnia wszystkie wymogi jakie muszą zostać spełnione, aby otrzymać odznaczenie. 

Albowiem prócz tego, że ma już na swoim koncie oddane ponad 31 litrów krwi i od lat działa na rzecz PCK i 

krwiodawstwa, to jest założycielem prężnie działającego Klubu Honorowych Dawców w Nędzy. Starania 

członków klubu wyróżniają go pośród innych stowarzyszeń – klub organizuje akcje oddawania krwi połączone 

z losowaniem atrakcyjnych nagród oraz integruje swych członków i nawiązuje kontakty z innymi klubami 

poprzez  organizacje turnieju tenisa stołowego.       (j.b.) 

 

MŁODA WOKALISTKA Z GÓREK ŚLĄSKICH DWUKROTNIE DOCENIONA 

  Angelika Postawka rodem z Górek Śl. nagrała wspólnie z dwudziestką 

innych dzieci szkół rybnickich i okolicznych gmin swoją pierwszą płytę na zaproszenie CH Rybnik 

Plaza. Płyta zatytułowana Rybnickie dzieci śpiewają kolędy 2012 właśnie się pojawiła na rynku. 

Angelika wykonała razem z dwoma innymi dziewczynami najpiękniejszą kolędą Cicha noc. 

Górczanka została wybrana podczas castingu w rybnickiej szkole muzycznej spośród 100 dzieci a 

następnie brała udział w warsztatach prowadzonych przez instruktora Zespołu Przygoda z Rybnika. 

W sobotę 8 grudnia br. odbył się koncert na żywo w rybnickiej Plazie z udziałem wszystkich dzieci. 

Organizatorem oprócz centrum handlowego była profesjonalna agencja „Nafus”.  

 Nie jest to jedyne wyróżnienie jakie spotkało ostatnio Angelikę. Nastolatka postanowiła 

spróbować sił w Hope Festiwal 2012 r. w Dąbrowie Górniczej. Finałowa piętnastka została wybrana z 

ponad 300 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Polski południowej. W pierwszym etapie 

należało przesłać jury własne nagranie z jedną piosenką o nadziei (stąd angielska nazwa festiwalu: 

hope festival). Drugi etap polegał na przesłuchaniu za zamkniętymi drzwiami w obecności komisji 

sędziowskiej. Wreszcie w niedzielne popołudnie 25 listopada br. wspomniana 15-stka 

zaprezentowała się na koncercie finałowym przed publicznością licząca około 1600 osób i jury w Hali 

Widowiskowo – Sportowej „Centrum” w Dąbrowie Górniczej. Angelika zaśpiewała angielski utwór I 

won’t let go Lascala Flatts’a i otrzymała wyróżnienie drugiego stopnia. W koncercie finałowym 

oprócz Angeliki brały udział m.in. dziewczyny z Rybnika, Raciborza, Knurowa oraz Radlina. Wszyscy 

uczestnicy prezentowali bardzo wysoki poziom z dużym doświadczeniem na krajowych i 

międzynarodowych konkursach. Tym cenniejsze jest to wyróżnienie dla Angeliki.  

Laureatka z Górek ŚL. zaledwie od dwóch lat uczęszcza na zajęcia wokalne pod kierunkiem Magdaleny Pilarczyk w 

Stowarzyszeniu Ognisk Muzycznych w Rybniku, gdzie stawiała pierwsze kroki. Na co dzień chodzi do Gimnazjum nr 4 w Rybniku. 

Do koncertu finałowego Angelikę przygotowywał Jarosław Hanik i towarzyszył jej jednocześnie w koncercie finałowym na 

fortepianie.  

Angelika Postawka każdą wolną chwilę poświęca muzyce, sama wybiera utwór do interpretacji przede wszystkim 

angielskojęzycznych. Na swoim koncie ma już kilka interpretacji. Życzymy jej dalszych sukcesów. 

 

ZAKRĘCENI W WIKLINIE 

Warsztaty wikliniarskie organizowane przez GCK w Nędzy odbywają się raz w miesiącu w 

Zawadzie Ks. Uczestniczy w nich około 30 osób w różnym wieku (od 6 do 80 lat) i z różnych 

sołectw. Warsztaty odbywają się w okresie od listopada br. do maja 2013 i realizowane są w 

ramach konkursowego programu Seniorzy w akcji, w którym jako centrum kultury realizujemy swój 

własny projekt "Zakręceni w glinie i wiklinie - warsztaty rękodzieła dla starszych i młodszych 

mieszkańców Gminy Nędza", na który dostaliśmy dotację z Polsko-Amerykańskiej Fundacji 

Wolności. Istotne jest to, że jest to projekt nastawiony na integrację pokoleń i mieszkańców gminy, 

a także na aktywizację osób starszych. Dodatkowo chcemy podtrzymać lokalną tradycję wyplatania 

koszyków z wikliny w Zawadzie Ks., dlatego też realizujemy warsztaty w miejscu, gdzie dawniej 

działała koszykarnia. Na nasze warsztaty przychodzi większość rodzin, w których kiedyś dziadkowie 

pracowali w koszykarni lub wyplatali koszyki na własny użytek.  

Pierwsze dwa spotkania prowadzili członkowie Stowarzyszenia Serfenta z Cieszyna. 

Nauczyliśmy się wyplatać paterę na owoce i ozdoby świąteczne: stojącą choinkę, gwiazdę, kulę i 

łańcuchy wiklinowe. Kolejne spotkania styczniowe i lutowe (pierwsze 19 I o 

1000) poprowadzi Hubert Piechula. Pokaże jak zrobić tradycyjny kosz na 

ziemniaki. Na finał projektu  na przełomie kwietnia i maja zbudujemy dużą 

żyjącą instalację z wierzby. Będzie to pewnego rodzaju altana i zostanie 

postawiona w miejscu wybranym przez uczestników projektu. Ponadto w 

dniu finału będzie można zobaczyć wystawę prac uczestników projektu 

(zarówno ceramikę jak i dzieła z wikliny) i wystawę fotografii z warsztatów.  

Serdeczne podziękowania dla naszych sponsorów rzeczowych i 

usługowych: Cukierni Markiewka, Pizzeri Wega, Zakładowi Fotograficznemu 

Foto-Tkacz. Dziękuję też wszystkim seniorom z Zawady Ks. za aktywny 

udział w warsztatach i za chęć podzielenia się swoją wiedzą, czasem i 

umiejętnościami z innymi.    Dyrektor GCK, Joanna Mużelak 
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WIGILIJNY WIECZÓR 

Srebrzysty śnieżek prószy 
Gwiazdka do nas mruga 
Choinka lśni światełkami 
Stół wigilijny przed nami 
 
Radośnie siadamy wokoło 
Opłatkiem się dzielimy 
Zapominamy złe chwile 
Szczęśliwych dni życzymy 
 
Wigilijny wieczór trwa 
Kolęda niesie się echem 
Boża dziecina jest z nami 
Radość i dobroć wraz z nią 

Eleonora Czekała 

LISY do… 
 

Wysyłam listy do nikąd 

Wysyłam listy do nieba 

Wysyłam listy i proszę 

Boże oprócz miłości 

Ludziom nic nie potrzeba 

Czemu miłość tak obca światu 

Czemu słowo wybaczam tak trudne 

Patrzę wciąż w niebo błękitne 

Miłości dla świata wypatruję 

Twojej Boże pomocy oczekuję 

NIESPODZIEWANA WYGRANA 
Lokalna poetka - Eleonora Czekała została wyróżniona w Konkursie Jednego 

Wiersza projektu Senior – VIP  zorganizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Raciborzu. Pani Eleonora została doceniona za wiersz „Listy do…”, który odruchowo i 

bez zastanawiania wybrała spośród całego tomiku swoich utworów, jakie do tej pory 

napisała. Pani Ela była bardzo zaskoczona, kiedy komisja konkursowa doceniła i 

nagrodziła jej talent podczas zorganizowanej gali 29 listopada br.              (j.b.) 

PODSUMOWANIE KIERMASZU W ZAWADZIE KS. 
Świąteczny klimat można było poczuć w Zawadzie Ks. już 2 grudnia, kiedy 

odbywał się tu kiermasz świąteczny. Zorganizowały go miejscowa biblioteka i 

Ochotnicza Straż Pożarna. Przy dźwiękach kolęd można było posmakować świątecznych wypieków, których sponsorami były: 

Regina Pieruszka, Gabriela Gorus, Beata Mika, Łucja Wolnik, Irena Gorus, Iwona Lamla, Sabina Król, Weronika 

Szulc, Iwona Bluszcz, Karina Gzuk, Rita Ryszka, Ingeborga Strzeduła, Elżbieta Żurek, Monika Stromińska, 

Agnieszka Teresiak, Anita Bartoń, Maria Procek, Katarzyna Syrnik, Małgorzata Franica-Skwierczyńska. Przez cały 

listopad trwały warsztaty artystyczne na których wykonano ponad 

100 ozdób świątecznych, a których autorami są: Ewelina 

Błaszczok, Hildegarda Wilczek, Monika Cycoń, Dorota 

Szczyrbowska, Urszula Marażewska, Regina Pieruszka, 

Katarzyna Gorus, Grażyna Gawlik, Jadwiga Ganc,  Maria i 

Weronika Szulc. Wszystkim osobom, które przyczyniły się do 

zorganizowania tak bogatego kiermaszu dziękujemy oraz 

zapraszamy do współpracy już za rok. Atrakcją kiermaszu był 

program muzyczny wykonany przez dzieci Przedszkola w Łęgu oraz 

uczniów Szkoły Podstawowej w Zawadzie Ks. Popis gry na 

skrzypcach dała Michaela Niemiec, natomiast Mateusz Płotek 

zadebiutował grą na gitarze. Dzieciom i opiekunom dziękujemy za 

wprowadzenie gości kiermaszu w świąteczny nastrój. 

W imieniu czytelników  filii bibliotecznej i strażaków 

dziękujemy wszystkim uczestnikom za dokonane zakupy. Uzyskany 

dochód w całości zostanie przeznaczony na zakup nowości 

książkowych dla biblioteki oraz na cele OSP w Zawadzie Ks.  

           Katarzyna Syrnik  i  Małgorzata Franica - Skwierczyńska  

SESJA W PIGUŁCE 

26 listopada 2012 r. na sesję przybyło 12 radnych – nieobecni: Renata Bienia, Krystian Placzek, Rafał Lincner. 

Wójt Gminy Nędza oraz Przewodniczący Rady Gminy złożyli informację o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym. 

Rada Gminy podjęła uchwały dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi od 01 lipca 2013 roku. Radni ustalili 

zasady gospodarowania odpadami, stawki i terminy wnoszenia opłat oraz wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. Uchwały wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego z mocą obowiązująca od dnia 01 lipca 2013 roku. 

Następna uchwała rady dotyczyła wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości gruntów 

własności Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych. Nieruchomości te stanowią drogi dojazdowe do pól i zabudowań. 

Kolejna uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tego samego lokalu użytkowego. Rada 

wyraziła zgodę na jej zawarcie z tym samym najemcą – Stowarzyszeniem Kobiet Aktywnych i Ich Rodzin w Nędzy kolejnej 

umowy najmu tego samego lokalu użytkowego na czas oznaczony trzech lat, stanowiącego własność Gminy Nędza położonego w 

Nędzy przy ul. Sportowej 10 o powierzchni użytkowej 16 m2. Lokal składa się z jednego pomieszczenia biurowego i zostanie 

przeznaczony na prowadzenie w nim działalności statutowej stowarzyszenia. Rada Gminy wyraziła też zgodę na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nie dłuższy niż 10 lat, na wydzierżawienie nieruchomości 

obrębu Babice o łącznej powierzchni 25.3477 ha na rzecz Stowarzyszenia Wędkarstwa Sportowego „Babiczok”, mającego 

siedzibę w Nędzy przy ul. Sportowej 10. 

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

http://bip.nedza.pl/rada/sprawozdania.htm.                                                       (j.b.) 
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