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Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła możliwość zwolnienia z części opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
kompostujących
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Właściciel budynku
mieszkalnego jednorodzinnego w celu uzyskania zwolnienia jest zobowiązany do złożenia informacji o kompostowaniu w
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała Rady Gminy Nędza, ustalająca wysokość
zwolnienia w wysokości 1,20 zł od osoby, wchodzi w życie z dniem 29.11.2019 r. i począwszy od tego dnia można składać
deklaracje z informacją o kompostowaniu bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
Należy pamiętać, że Wójt Gminy ma obowiązek dokonywania kontroli zgodności deklaracji ze stanem faktycznym i w
przypadku stwierdzenia, iż na terenie nieruchomości właściciel nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje
bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku lub uniemożliwia wójtowi (lub upoważnionej przez niego
osobie) dokonanie oględzin nieruchomości, Wójt stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia. Ponowne skorzystanie
ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia
stała się ostateczna.

Wieści z GCK w Nędzy

Śniadanie daje moc

Wywiad z mistrzem polski speedcubingu

Podsumowanie listopada oraz oferta zajęć
przygotowana przez Gminne Centrum Kultury w
Nędzy na miesiąc grudzień.
Zapraszamy do zapisów!
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Pielęgnując wieloletnią tradycję, również i w tym
roku 7 listopada 2019r. w ZSP w Babicach odbyło
się wspólne śniadanie z cyklu „Śniadanie daje
moc”
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Wywiad z Łukaszem naszym mistrzem Polski w
układaniu kostki Rubika na czas. Zapraszamy do
lektury
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Spektakl „SZAC” przyciągnął tłumy
11 listopada w ramach XI edycji programu TEATR POLSKA,
mieliśmy przyjemność gościć Teatr Naumiony z Ornotowic. W
godz. 15.00 - 17.00 w sali Gminnego Centrum Kultury odbyły
się warsztaty dla dzieci i młodzieży, dotyczące obrzędów i
zwyczajów oraz pieśni występujących na Śląsku, a prowadzone
przez aktorów teatru oraz muzyków zespołu RUBE ŚWINIE.
W zajęciach uczestniczyło 17 osób. Natomiast o godz. 18.00 na
hali GOSiR-u mogliśmy zobaczyć spektakl "SZAC" w reżyserii
Iwony Woźniak. W przedstawieniu grały trzy pokolenia
aktorów opowiadających historię czterech dojrzałych kobiet,
które w młodości spotkały jednego narzeczonego i to, co z
tego wynikło: załamane serca, nieślubne dzieci... Widowisku
towarzyszyła muzyka na żywo w wykonaniu zespołu RUBE
ŚWINIE. Widzowie żywo reagowali na propozycję artystów.
W wydarzeniu uczestniczyło blisko dwustu gości. Dziękujemy
aktorom i muzykom oraz widzom za wspólnie spędzony

moc atrakcji dla dzieci, ciekawe występy na scenie oraz
Koncert Świąteczny w wykonaniu Orkiestry Dętej Gminy
Nędza. To wszystko podczas Kiermaszu Świątecznego, który
w tym roku Gminne Centrum Kultury w Nędzy organizuje
przy współpracy Szkoły Podstawowej i Przedszkola w
Nędzy, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Babicach oraz
Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych z Nędzy. Część przychodów
ze sprzedaży swoich artykułów wszystkie placówki przekażą na
cel charytatywny, którym jest wsparcie finansowe dla rodziny
3-letniej Zosi z Nędzy. Zosia jest dzieckiem leżącym, cierpi
na czterokończynowe porażenie mózgowe, padaczkę i kamicę
nerkową oraz ma znaczny niedobór masy ciała, dlatego musi
mieć zapewnione specjale, kosztowne, odżywcze środki do
jedzenia.
Miejsce: Szkoła Podstawowa w Nędzy, ul. Jana Pawłą II 41a.
Szczegółowy program z tyłu Gazety oraz na naszej stronie:

kulturanedza.blogspot.com
13.12.2019 – piątek, godz. 17.30 „Kuchnia Kosmetyczna”
Podczas warsztatów uczestnicy wykonają samodzielnie
m.in. peeling na zimno z płatkami kwiatów oraz naturalny
antyperspirant, a wszystko to w oparciu o ekologiczne i roślinne
produkty. Prowadząca: Paulina Mikulska. Koszt: 50 zł. Zapisy w
GCK lub telefonicznie: 32410 47 70, 506141501.

wieczór.
Kulturalny grudzień
8.12.2019 - niedziela, godz. 14.00-18.30 „Kiermasz
Świąteczny w Nędzy”
Świąteczne ozdoby i dekoracje, pyszne jedzenie i smakołyki,
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14.12.2019 – sobota, godz. 10.00 „Cyrkomotoryka dla
smyka”
Zapraszamy rodziców z dziećmi w wieku 3-6 lat na kolejną
podróż w świat wyobraźni i cyrku wraz z wyśmienitym
instruktorem Piotrem Myszczyszynem. Cyrkomotoryka
to zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci ćwiczących wraz z
rodzicami, prowadzone w oparciu o metodę pedagogiki cyrku.
Mają na celu przede wszystkim wspólne spędzenie czasu i
dobrą zabawę, budowanie relacji, wspieranie rozwoju percepcji
ruchowej, poznawanie i kontrolę własnego ciała. Koszt: 35 zł
od pary (rodzic + dziecko). Zapisy w GCK lub telefonicznie:
32410 47 70, 506141501.
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Kolejarze odwiedzili przedszkolaków w Nędzy
Oświata | Nędza

C

hociaż Dzień Kolejarza obchodzony jest tradycyjnie 25
listopada, w naszym przedszkolu celebrowaliśmy go nieco wcześniej. 14 listopada zawitało do nas aż sześciu gości.

Cóż to było za wydarzenie! Odwiedzili nas pracownicy kolei:
maszynista, konduktor, a nawet... pies! Prawdziwy „Pies, który
jeździł koleją”. Okazało się, że z tym kolegą nie ma żartów. Broni, pilnuje porządku, stoi na straży, jest doskonale wyszkolony
do swojej roli.
Przedszkolaki dowiedziały się mnóstwo ciekawostek z
życia kolejarza, dzieci wiedzą już, na czym polega ten zawód,
jaki jest odpowiedzialny, trudny i wymagający. Zwrócono
szczególną uwagę na zasady bezpieczeństwa oraz konieczność
ich przestrzegania zarówno w pociągu, na dworcu, jak i na
przejeździe kolejowym. Goście pokazywali także wyposażenie
niezbędne w ich pracy. Dzieci mogły przymierzyć czapki
kolejarzy, przetestować krótkofalówkę, pomachać flagą i
lizakiem – atrakcji było na prawdę sporo! Spotkanie nie mogło
zakończyć się inaczej niż odczytaniem uwielbianego wiersza
„Lokomotywa”. Wszystko to w ramach akcji „Bezpieczny
Przejazd”, w której Przedszkole w Nędzy bierze udział od wielu
lat.

Śniadanie daje moc kolejny raz w Babicach
Oświata | Babice

P

ielęgnując wieloletnią tradycję również i w tym roku 7 listopada 2019 r. w ZSP w Babicach odbyło się wspólne śniadanie z cyklu „ Śniadanie daje moc”. Wspólne, zdrowe śniadanie
dla dzieci przedszkolnych i szkolnych oraz zaproszonych gości
mające na celu propagowanie wiedzy o zdrowym żywieniu oraz
uświadomienie dzieciom i rodzicom, jak ważne jest śniadanie
dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, szczególnie
dziecka.
Uroczystość ta to wielkie przedsięwzięcie, w którego
organizację
i przygotowania włączyło się wiele osób.
Począwszy od pani dyrektor, poprzez nauczycieli, pracowników
administracji i obsługi rodziców, no i oczywiście najmłodszych.
Na pięknie zastawionych stołach znalazły się zdrowe, kolorowe
kanapki, tosty, owoce i warzywa oraz świeżo wyciskane
soki. Nie odbyłoby się to wszystko bez wsparcia i pomocy
sponsorów: hurtowni „SOLFRUCHT”, Gminnej Spółdzielni
„ Samopomoc Chłopska” oraz sklepu Gądzikiewicz Mariusz.
Tradycją szkoły są również wspólne śniadania dzieci szkolnych,
każdego dnia na trzeciej przerwie oraz przygotowywanie przez
dzieci szkolne i przedszkolne sałatek owocowych, warzywnych
lub kanapek, a także podejmowanie innych działań promujących
i propagujących zdrowe zasady żywieniowe.
Podczas tej uroczystości podkreślono również jak ważną i
istotną rolę spełnia współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną
w Nędzy – filia w Babicach oraz Kołem Emerytów i Rencistów

w Babicach, dzięki którym rozwija się zainteresowania
czytelnicze u dzieci. Szkoła i przedszkole od lat biorą udział
w wielu programach i konkursach czytelniczych oraz realizują
innowacje pedagogiczne i projekty edukacyjne. Przedstawicielki
Koła Emerytów, panie bibliotekarki systematycznie czytały
dzieciom szkolnym i przedszkolnym bajki, opowiadania,
zwracając uwagę na czynnik patriotyczny, a uczniowie klasy
II czytali dzieciom z grupy maluszków. W tym dniu został
podsumowany szkolny projekt edukacyjny „ Sto bajek na
stulecie niepodległości” oraz współpraca z Kołem Emerytów
i Rencistów, za którą serdecznie podziękowano i doceniono
efekty wieloletniej współpracy. Dzięki takim przedsięwzięciom
dzieci chętniej słuchają czytanych im bajek, książek, a starsze,
szkolne sięgają po lektury.
Podsumowując jeden ukończony projekt, jednocześnie
tego samego dnia ogłoszono rozpoczęcie realizacji kolejnego
przedsięwzięcia, tym razem ekologicznego. Nawiązując kontakt
z lokalną kwiaciarnią oraz Kołem Emerytów postanowiono
zaopiekować się niechcianymi roślinkami doniczkowymi,
którymi następnie opiekować się będą dzieci w szkole i panie
emerytki. Mając nadzieję, że zdrowe i ładne roślinki będą
wytwarzały więcej potrzebnego nam wszystkim tle.
Zdjęcia z tej uroczystości do zobaczenia na www.nedza.pl
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Mistrz polski w speedcubingu uczniem SP w Nędzy
Aktualności | Nędza

23-24 listopada 2019 r. w
gdańskiej hali Amber Expo
odbywały się Mistrzostwa
Polski Juniorów w Speedcubingu. Nasz mieszkaniec,
Łukasz Pielczyk, wywalczył tytuł mistrza Polski w
konkrecji 2x2x2, w kategorii 3x3x3 zdobył 6 miejsce w
klasyfikacji generalnej i 3 w
swojej grupie wiekowej.
Speedcubing to układanie
kostek na czas. Podczas zawodów kostki wymieszane
są według losowych, wygenerowanych
komputerowo
algorytmów. O zwycięstwie
decyduje średni czas z pięciu
ułożeń, po odrzuceniu najlepszego i najgorszego wyniku.
Do półfinału Łukasz wszedł
z pierwszym wynikiem na 61
zawodników. Do finału zakwalifikowało się 6 uczestników z najlepszymi czasami. W
finale Łukasz uzyskał średni
czas 3,08 i zdobył mistrzostwo Polski. Resztę opowie
już sam Mistrz. Zapraszamy
do krótkiego wywiadu z Łukaszem.

Redaktor: Ile masz lat,
do której klasy chodzisz?
Łukasz: Mam 13 lat, chodzę do klasy 7a w Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Nędzy.
R: Jak zaczęła się twoja
przygoda z kostką Rubika, jak długo uczyłeś się
układać i od jak dawna ją
układasz?
Ł: Do szkoły kolega przyniósł kostkę, chciałem układać lepiej niż on. Uczyłem
4 | Strona

się z filmików na YouTube.
Tak się w to wkręciłem, że
podczas wakacji kupiłem sobie także inne rodzaje kostek
i cierpliwie układałem. Moja
przygoda z kostką zaczęła się
w 2017 r.
R: Gdzie odbyły się mistrzostwa i ilu zawodników mierzyło się ze sobą?

Ł: Mistrzostwa Polski Juniorów w Speedcubingu odbyły się w Hali AmberExpo w
Gdańsku. Brało w nich udział
84 zawodników z całej Polski.
R: Były to twoje pierwsze tego typu zawody?
Ł: Nie, to nie są moje
pierwsze zawody. Na pierwszych byłem w 2017 r. w
Opolu. Zawody w speedcu-

www.nedza.pl

bingu odbywają się w różnych
miastach – byłem już na Polish Open w Opolu i Będzinie,
uczestniczyłem w turnieju w
Krakowie, Wrocławiu, Częstochowie, Jastrzębiu Zdroju,
Byczynie.
R: Jak długo przygotowywałeś się do tych zawodów?
Ł: Przygotowania do mistrzostw Polski trwały cały
czas. Układam kostkę w
domu, na przerwach w szkole,
w czasie jazdy samochodem –
w każdej wolnej chwili.
R: W jakim czasie udało
ci się najszybciej ułożyć
kostkę?
Ł: Mój najlepszy czas w kostce 3x3x3 to 5,81s, a w kostce
2x2x2 to 0,74s.
R: Czy oprócz kostki
masz jakieś inne hobby?
Ł: Oprócz układania kostki
lubię bardzo uczyć się matematyki, programowania i języka angielskiego. Jestem też
ministrantem.
R: Czy kostka jest twoim
sposobem na nudę ?
Ł: Kostka jest świetnym
sposobem spędzania czasu
wolnego, uczy cierpliwosci
i
logicznego
myślenia,
wspomaga pamięć. Rubik
powiedział: „We turn the cube
and it twists us” – „Obracamy
kostkę i to nas kręci.” Mnie
kręci na pewno.
Czyli jak widzimy niewiele
trzeba, aby zaszczepić w sobie
pasję, później wystarczy już
tylko determinacja w dążeniu
do celów, czego serdecznie
życzymy Łukaszowi, aby
osiągał dalsze sukcesy.
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O
 głoszenie - Kurenda

Fundacja Dar Ozez przyjemnością informuje o d
 otacji 40%(35% dla

rolników z województwa mazowieckiego) dla rolników indywidualnych n
 a instalacje

fotowoltaiczne oraz na pompy ciepła w technologii powietrze-woda z programu
Agroenergia, realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 ofinansowaniu podlegają mikroinstalacje do 50 kw mocy
D
Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem,
użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości
rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, oraz
co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z
nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą
przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

Czas na decyzję o wynajęciu Fundacji dla celu pozyskania
dofinansowania jest tylko do 15.12.2019 r. Z uwagi na fakt że Narodowy
Fundusz nabór kończy dnia 20.12. 2019.

Jako Fundacja Dar Oze tworzymy wnioski kompleksowo i przesyłamy je do naszych klientów
jedynie do podpisu.
Nasz zespół tworzyrównież wnioski o uzyskanie dofinansowania do 90% w oparciu o
program C
 zyste Powietrze.
Pracujemy do uzyskania sukcesu aż po rozliczenie projektu.
Inwestorze zacznij produkować energię elektryczną, oraz energię cieplną na własny
użytek samemu dzięki odnawialnym źródłom energii.
Każdy rolnik który myśli o tym, aby stworzyć instalacje fotowoltaiczną, lub/i pompę ciepła,
oraz każda osoba indywidualna,która chce uzyskać dofinansowanie na poprawę
efektywności energetycznej budynku jednorodzinnego/dwurodzinnego proszony jest o
kontakt telefoniczny na poniższe numery telefonów, lub można napisać maila.
Kontakt:
Fundacja Dar Oze
Zapraszamy na naszą stronę internetową: daroze.pl
Dariusz Skrobisz: 575 475 306info@fundacjadaroze.pl
Asystentka; Irena Chomicka 575 887 402, 785 016 778. irena.chomicka@fundacjadaroze.pl
Do usłyszenia do zobaczenia

��
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Jak wyglądała książeczka wojskowa Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie
Historia | Region

J

uż po klęsce wrześniowej 1939 r. rozpoczęto organizowanie ruchu oporu w kraju, a także w sojuszniczych krajach.
Najpierw we Francji, a po jej przegranej wojnie w Wielkiej Brytanii. Określenie, w pewnym sensie nieformalne, Polskie Siły
Zbrojne na Zach odzie, funkcjonowało w PRL-u z pobudek
politycznych dla przeciwstawienia tzw. ludowego Wojska Polskiego, podległego Moskwie. Polscy żołnierze walczyli w 1940
r, w Norwegii (Narvik), Francji i w powietrznej bitwie o Anglię.
Po unormowaniu stosunków z ZSRR w 1941 r. przez rząd emigracyjny W. Sikorskiego powstała armia Andersa, która opuściła
w 1942 r. nieprzyjazny kraj i walczyła w Afryce (Tobruk), potem w 1944 r. we Włoszech (Monte Cassino). Wszystkie te polskie wojska stanowiły jedność, były siłami zbrojnymi , które po
przyłączeniu się oddziałów partyzanckich z różnych rejonów
okupowanej przez Niemców Europy, tworzyły jednolitą armię
wraz z Armią Krajową, działającą w podziemiu. Polskie wojsko
podlegało siłom zbrojnym Wielkiej Brytanii i w 1947 r, zostało
rozformowane.
Moim głównym zamierzeniem jest opis książeczki
wojskowej Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Dysponuję
w swym archiwum rodzinnym, które częściowo udostępniam
czytelnikom, takowym dokumentem z 1945 r. dotyczącym
mojego ojca, Roberta Okręta (1920-1976), który wpierw był
partyzantem Polskiej Organizacji Walki o Niepodległość we
Francji, a po lądowaniu aliantów w Normandii, już w regularnym
wojsku polskim, starszym szeregowcem (zastępcą dowódcy

drużyny) w 4. Dywizji Piechoty (dow. gen. bryg. R. Dreszer), 8.
Brygady (dow. płk A. Bogacz) 25. Pomorskiego Batalionu (dow.
ppłk dypl. T. Dziamski). Dyslokacja : Bridge of Allan potem
Invergordon (w Wielkiej Brytanii).
Książeczka jest w języku angielskim. Okładka koloru
brązowego o wym. 12,5 cm x 10 cm opatrzona napisem: Soldier's
Service and Pay Book (Army Book 64). Wraz z miniaturowym
zdjęciem żołnierza z jego numerem identyfikacyjnym i pieczęcią
zawiera następujące dane na 2. i 3. stronie:
przynależność do jednostki wojskowej,
nazwisko i imię (dużymi literami),
data urodzenia,
zawód,
wyznanie religijne,
inne: wzrost, waga, wygląd twarzy, kolor oczu i włosów,
a także znaki szczególne (m.in. przeciwwskazania do służby
wojskowej).
Na stronie 9. znajdują się informacje o szczepieniach a na 10.
o pobraniu broni. Ostatnie strony zawierają ogólne instrukcje,
np. dotyczące ostatniej woli żołnierza i kogo powiadomić w
razie jego śmierci oraz inne, których jest bardzo dużo, gdyż
książeczka zawiera 20 stron.
Oprac. Krystian Okręt

Redakcja Gazety Samorządowej
Wydawca: Urząd Gminy Nędza, ul. Jana III Sobieskiego 5, 47-440 Nędza
Redaktor Naczelny: Daniel Waloszek | 32 410 20 18 | redakcja@nedza.pl
Współpraca: Krystian Okręt
Druk: Drukarnia CKMED
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Klub sportowy LKS 1908
Nędza składa podziękowania
dla przedsiębiorców, którzy
przyłączyli się do akcji
umieszczenia swojej reklamy na
strojach sportowych naszych
drużyn. To właśnie te firmy są z
nami i to one nas wspierają

Wyniki z ostatnich kolejek
Klasa Okręgowa

LKS 1908 Nędza 1 : 2 KS Naprzód Borucin
LKS Czarni Gorzyce 0 : 1 LKS 1908 Nędza
LKS 1908 Nędza 2 : 4 Unia Turza Śląska
Klasa B

Kolejka

15
16
17
Kolejka

LKS Naprzód 37 Krzyżkowice 2 : 2 LKS Zgoda Zawada Ks 13
LKS Zgoda Zawada Ks 2 : 2 KS Naprzód II Czyżowice
14

LKS Lyski 1 : 4 LKS Zgoda Zawada Ks

15

LKS Raszczyce 2 : 1 LKS Górki Śl
LKS Górki Śl 6 : 0 KS Czarni II Gorzyce
TS Górnik Pszów 2 : 1 LKS Górki Śl

13
14
15

Klasa C

Kolejka

LKS Sparta Babice 0 : 7 LKS Pstrążna
LKS Płomień Siedliska 0 : 2 LKS Sparta Babice
LKS Sparta Babice 4 : 2 LKS Wicher Płonia
LKS Buk II Rudy 4 : 1 LKS Sparta Babice

10
11
12
13

LKS 1908 Nędza II 7 : 0 LKS Płomień Siedliska
LKS Wicher Płonia 0 : 4 LKS 1908 Nędza II
LKS 1908 Nędza II 2 : 1 Buk II Rudy
LKS Ruda Kozielska 2 : 1 LKS 1908 Nędza II

10
11
12
13

Tabela wyników
Klasa Okręgowa
1 LKS UNIA TURZA ŚLĄSKA
2 KS NAPRZÓD BORUCIN
3 LKS KRZYŻANOWICE
6 LKS 1908 NĘDZA
Klasa B
1 LKS RASZCZYCE
2 LKS ZGODA ZAWADA KSIĄŻĘCA
3 LKS BRZEZIE
12 LKS GÓRKI ŚLĄSKIE
Klasa C
1 LKS PSTRĄŻNA
2 LKS ADAMOWICE
3 LKS 1908 NĘDZA II
8 LKS SPARTA BABICE
www.bip.nedza.pl

pkt.
44
40
34
31
41
32
30
15

33
31
27
13

na dzień 28.11.2019
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GODZ. 14.00-18.30

/ podstawowa w nedzy
szkola
/ ii 41a
ul. jana pawla

,

NIEDZIELA

swiateczny
,
KIERMASZ
w nedzy!

,

program:
14.00 OFICJALNE ROZPOCZĘCIE KIERMASZU
14.15 – 15.15 WYSTĘPY PRZEDSZKOLAKÓW Z NĘDZY
15.30 – 15.45 SPEKTAKL "NA CHMURCE" - GRUPA "URWISY" Z GCK
15.50 – 16.15 WYSTĘPY ZSP W BABICACH
16.30 – 16.45 ANIMACJE DLA DZIECI Z „CIOCIĄ-KLOCIĄ”
16.45 – 17.00 WYSTĘP ZESPOŁU ŁĘŻCZOK
17.00 – 17.40 WYSTĘPY SP W NĘDZY
17.50 – 18.30 KONCERT ŚWIĄTECZNY - ORKIESTRA DĘTA GMINY NĘDZA
SOLIŚCI: NATALIA TUL, KAMIL KLIMEK

ORGANIZATOR:
GMINNE CENTRUM KULTURY W NĘDZY
PATRONAT MEDIALNY:

,

SWIATECZNE
STOISKA Z OZDOBAMI
I PRZYSMAKAMI
,

STREFA ANIMACJI
,
I WARSZTATOW
DLA DZIECI

,

ZBIORKA
CHARYTATYWNA
DLA ZOSI

WSPÓŁORGANIZACJA: PRZEDSZKOLE W NĘDZY
SZKOŁA PODSTAWOWA W NĘDZY
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BABICACH
STOWARZYSZENIE KOBIET AKTYWNYCH I ICH RODZIN

www.bip.nedza.pl
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